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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA
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(Ban hành kèm theo Quyết định số: 24 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2020
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
PHẦN I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT
CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (100 THỦ TỤC)
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Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực Đất đai
Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối
với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải chấp
thuận chủ trương đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn
giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao. (Đối với trường hợp giao
đất, cho thuê đất để thực dự án vì mục đích quốc phòng an ninh; phát triển kinh
tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì nộp hồ sơ xin giao đất, thuê đất
trong thời gian thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được
phê duyệt mà không phải chờ đến khi hoàn thành việc giải phóng mặt bằng.)
Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với
dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không
phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng
công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt
Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước
ngoài có chức năng ngoại giao (Đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực
dự án vì mục đích quốc phòng an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc
gia, công cộng thì nộp hồ sơ xin giao đất, thuê đất trong thời gian thực hiện
phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt mà không phải chờ
đến khi hoàn thành việc giải phóng mặt bằng)
Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép cơ quan có thẩm quyền đối với tổ chức
Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi
ích quốc gia, công cộng
Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả
lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước
ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp
Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng
con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai
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khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án
nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp
có vốn đầu tư nước ngoài
Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo
Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục
đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01 tháng 7
năm 2004
Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục
đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người
Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ
chức nước ngoài có chức năng ngoại giao (Đối với dự án đầu tư đã được Quốc
hội quyết định chủ trương đầu tư hoặc Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ
trương đầu tư thì không phải thực hiện thủ tục thẩm định này. Đối với trường
hợp giao đất, cho thuê đất để thực dự án vì mục đích quốc phòng an ninh; phát
triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì nộp hồ sơ thẩm định
trong thời gian thực hiện Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm
đếm để lập Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời, chủ đầu tư
được tiến hành khảo sát, đo đạc để lập dự án đầu tư theo quy định của pháp luật
về đầu tư, xây dựng. Thời điểm thẩm định nhu cầu sử dụng đất xin giao đất, cho
thuê đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử
dụng đất để thực hiện dự án đầu tư: khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thẩm định
dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc chấp thuận đầu tư theo quy
định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về xây dựng. Trường hợp chuyển mục
đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện
dự án đầu tư mà phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyề n thì thủ tục này
chỉ thực hiện sau khi Thủ tướng Chính phủ có văn bản chấp thuận chuyển mục
đích sử dụng đất hoặc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có Nghị quyết về việc chuyển
mục đích sử dụng đất).
Cung cấp dữ liệu đất đai
Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh
Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần đầu
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu
không đồng thời là người sử dụng đất
Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất,
mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở
Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy
chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa
đất liền kề
Tách thửa hoặc hợp thửa đất
Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất
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Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị
mất
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho,
góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng
thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa
kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận
Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình
thức thuê đất trả tiền hàng năm
Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
tài sản gắn liền với đất
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước
ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận
nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ
hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền
với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp
nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình,
của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với
trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp
Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin
về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ
nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn
chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn
liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng
năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không
thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu
tiền sử dụng đất
Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có
thẩm quyền
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do
người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế
Lĩnh vực Đăng ký Biện pháp Bảo đảm
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã
hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận
Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai
Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng
đất, tài sản gắn liền với đất
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Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản
gắn liền với đất đã đăng ký
Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản
gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký
Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất
có bảo lưu quyền sở hữu
Lĩnh vực Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý
Cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (Không áp dụng đối với trường hợp
Tổ chức đề nghị cấp giấy phép thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ quyết định thành lập; tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết
định thành lập; tổ chức thuộc Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định
thành lập; tổ chức thuộc cơ quan trung ương của tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
nhà thầu nước ngoài)
Cấp bổ sung danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ
Cấp chứng chỉ hành nghề hạng II
Gia hạn chứng chỉ hành nghề hạng II
Cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề hạng II
Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ
Lĩnh vực Địa chất và khoáng sản
Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép khai thác
khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình
Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự
án xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng
công trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét,
khơi thông luồng lạch
Chấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện
tích lập đề án thăm dò khoáng sản
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng
sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản
Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản
Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản
Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực
thăm dò khoáng sản
Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản
Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản
Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai
thác khoáng sản
Phê duyệt trữ lượng khoáng sản
Đóng cửa mỏ khoáng sản
Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đối với trường hợp Giấy phép khai
thác khoáng sản đã được cấp trước ngày Nghị định số 203/2013/NĐ-CP có hiệu
lực)
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Lĩnh vực Môi trường
Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo
đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt
Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt
báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án
Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường
Thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê
duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án
Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường (Cơ quan chuyên
môn bảo vệ môi trường cấp tỉnh)
Thẩm định, phê duyệt phương cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động
khai thác khoáng sản
Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong
khai thác khoáng sản
Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công
nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh
Lĩnh vực Tài Nguyên Nước
Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới
3.000m3/ngày đêm
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công
trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng
dưới 3.000m3/ngày đêm
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với
công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi
trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy
dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m 3/ngày đêm;
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ngày đêm
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất
nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công
suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000
m3/ngày đêm; gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục
đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000 m3/ngày đêm
Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày
đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày
đêm đối với các hoạt động khác
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu
lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu
lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác
Cấp lại giấy phép tài nguyên nước
Chuyển nhượng quyề n khai thác tài nguyên nước.
Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ.
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô
vừa và nhỏ.
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Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ
Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước
đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi
Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp tổ chức, cá
nhân đã được cấp giấy phép trước ngày Nghị định số 82/2017/NĐ-CP có hiệu
lực thi hành
Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ
nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu
vực sông liên tỉnh
Lĩnh vực Khí tượng thủy văn
Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với tổ chức
Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với cá nhân
Sửa đổi/bổ sung/gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy
văn đối với tổ chức, cá nhân
Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT
CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN (35 THỦ TỤC)
STT
I
1

2

3

4

5
6
7
8
9

Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực Đất đai
Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông
qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng
dân cư (Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ,
đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư mà phải xin phép cơ quan nhà
nước có thẩm quyền thì thủ tục này chỉ thực hiện sau khi Thủ tướng Chính phủ
có văn bản chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất hoặc Hội đồng nhân dân
cấp tỉnh có Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất)
Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình cá nhân: giao đất cho cộng đồng dân cư
đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá
quyền sử dụng đất
Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng
con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai
khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình,
cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.
Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối
với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất
ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam
Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi
ích quốc gia, công cộng
Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình cá nhân
Giải quyết khiếu nại tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân cấp huyện
Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; tăng thêm diện
tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường
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hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận Cấp Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã
đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng,
thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được
cấp Giấy chứng nhận.
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần đầu
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu
không đồng thời là người sử dụng đất
Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp
Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý
Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy
chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa
đất liền kề
Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn
sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu
Tách thửa hoặc hợp thửa đất
Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất
Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung Giấy chứng nhận do bị
mất.
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho,
góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng
thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa
kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận
Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
tài sản gắn liền với đất
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu tài sản gắn liền với đất trước ngày 01/07/2014 mà bên chuyển quyền đã
được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy
định
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất,
mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ
hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền
với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp
nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình,
của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với
trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp
Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin
về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ
nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn
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chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn
liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng
năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không
thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu
tiền sử dụng đất
Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của nhà nước theo hình thức
thuê đất trả tiền hàng năm
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có
thẩm quyền
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do
người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện
Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế
Lĩnh vực Môi trường
Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường
Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường.
Lĩnh vực Tài Nguyên Nước
Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có
chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh
Đăng ký khai thác nước dưới đất

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT
CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ (03 THỦ TỤC)
STT
I
1
II
1
2

Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực Đất đai
Hoà giải tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã.
Lĩnh vực Môi trường
Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường
Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

Tổng cộng: 138 TTHC
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PHẦN II
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh (Sở Tài
nguyên và Môi trường).
I. Lĩnh vực Đất đai:
1. Thủ tục: Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử
dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải
chấp thuận chủ trương đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo,
người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức
nước ngoài có chức năng ngoại giao. (Đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực
dự án vì mục đích quốc phòng an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công
cộng thì nộp hồ sơ xin giao đất, thuê đất trong thời gian thực hiện phương án bồi thường,
hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt mà không phải chờ đến khi hoàn thành việc giải
phóng mặt bằng.)
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh Kon Tum.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’ và buổi chiều từ 13h30’
đến 16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghĩ
lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ, viết
phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.
Bước 3: Chi cục Quản lý Đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Rà soát, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ (trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ
thì có văn bản nêu rõ lý do không giải quyết và có văn bản trả lại, thực
hiện kết thúc hồ sơ trên hệ thống)
- Kiểm tra thực địa và chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai
lập trích lục, trích đo thửa đất
- Hoàn thiện hồ sơ tham mưu trình UBND tỉnh.
Bước 5: UBND tỉnh xem xét ký Quyết định, chuyển kết quả cho Sở
Tài nguyên và Môi trường.
Bước 6: Văn phòng ĐKĐĐ chuyển thông tin địa chính đến Cục thuế
để xác định nghĩa vụ tài chính
- Sau khi có thông báo thuế thì tổ chức liên hệ Chi cục QLĐĐ tiến
hành ký hợp đồng thuê đất, thực hiện bàn giao đất thực địa
Bước 8: Sau khi người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính Văn
phòng ĐKĐĐ in Giấy chứng nhận QSD đất trình lãnh đạo ký Giấy
chứng nhận QSD đất
Bước 9: Văn phòng ĐKĐĐ Quét (scan) Giấy chứng nhận QSD đất;
Vào sổ theo dõi, chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh
Bước 10: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành
chính công tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghĩ
lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn xin giao đất, cho thuê đất (theo mẫu) hoặc Tờ trình (Bản chính);
hồ sơ:
- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (kèm theo dự án đầu tư) đã được
Trình tự thực hiện:
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cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc Quyết định chấp
thuận chủ trương đầu tư đã được xét duyệt.
+ Trường hợp xin giao đất để sử dụng vào mục đích an ninh quốc
phòng thì không phải nộp kèm bản sao thuyết minh dự án đầu tư nhưng
phải nộp bản sao có chứng thực quyết định đầu tư xây dựng công trình
quốc phòng an ninh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm các nội
dung liên quan đến nội dung liên quan đến việc sử dụng đất hoặc quyết
định phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc phòng và Bộ
Công an.
+ Trường hợp dự án cho hoạt động khoáng sản thì phải có giấy phép
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
- Trích lục hoặc trích đo địa chính khu đất
- Chứng từ ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án và các loại văn bản giấy tờ
chứng mình về năng lực tài chính của chủ dự án tại thời điểm đầu tư.
- Nếu dự án thuộc quy định tại Điều 61, 62 Luật Đất đai:
+ Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã
được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt (kèm theo phương án và chứng
từ chứng minh đã thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Thực hiện văn bản này đối với trường hợp thu hồi đất mà phải bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư).
+ Quyết định thu hồi đất hoặc Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện thu
hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất.
- Nếu dự án không thuộc quy định tại Điều 61, 62 Luật Đất đai:
+ Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ
chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng
đất nông nghiệp để thực hiện dự án.
+ Văn bản của UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất,
điều chỉnh thời hạn sử dụng đất và hồ sơ nhận chuyển nhượng quyền
sử dụng đất.
+ Quyết định thu hồi đất đối với trường hợp đất không có quyền
chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy
định của pháp luật về đất đai mà chủ đầu tư dự án đã thực hiện mua
bán tài sản gắn liền với đất (nếu có).
+ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất .
+ Hợp đồng mua bán tài sản tài sản gắn liền với đất và Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
- Hồ sơ đánh giá chất lượng rừng đã được cơ quan có thẩm quyền
kiểm tra đạt yêu cầu (Thực hiện các văn bản này trong trường hợp dự
án có ảnh hưởng đến rừng).
- Phương án trồng rừng thay thế đã được cơ quan có thẩm quyền xét
duyệt hoặc chứng từ đã nộp tiền để trồng rừng thay thế (Thực hiện các
văn bản này trong trường hợp dự án có ảnh hưởng đến rừng).
- Văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp
chuyển mục đích sử dụng từ 10 héc ta đất trồng lúa trở lên; từ 20 héc ta
đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên hoặc Nghị quyết của Hội
đồng nhân dân tỉnh Kon Tum đối với trường hợp chuyển mục đích sử
dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ,
đất rừng đặc dụng (Thực hiện văn bản này trong trường hợp dự án có
ảnh hưởng đến đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng).
- Văn bản của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao đối với
khu đất sử dụng để thực hiện dự án đầu tư tại xã, phường, thị trấn biên
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Thời hạn giải quyết:

Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:

Kết quả thực hiện:
Phí, Lệ phí:
Tên mẫu đơn, tờ khai:
Yêu cầu điều kiện
Căn cứ pháp lý:

giới (Thực hiện văn bản này trong trường hợp dự án có vốn đầu tư
trực tiếp của nhà đầu tư nước ngoài, không thuộc trường hợp Quốc
hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư).
- Thủ tục về môi trường (Danh mục các dự án được quy định tại Nghị
định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ).
Phụ lục: Chi tiết các Điều 61, 62 Luật Đất đai năm 2013 và khoản 4
Điều 16 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 đính kèm và
Danh mục các dự án được quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP
ngày 13/05/2019 của Chính phủ.
b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ gốc và 01 bộ sao)
Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (không kể thời
gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).
Trường hợp đất có rừng thì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn thời gian 03 ngày làm việc.
Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kon Tum.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng đăng ký đất đai; Các Sở, Ban, Ngành
có liên quan; UBND các huyện, thành phố nơi có đất.
Quyết định hành chính và Giấy chứng nhận.
- Phí thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất: 1.200.000 đồng/hồ sơ.
- Lệ phí cấp GCNQSD đất: 100.000 đồng/giấy.
Đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (Mẫu số 01 Thông
tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014)
Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp
đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự
án đầu tư khác.
- Luật Đất đai năm 2013.
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.
- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ.
- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP, ngày 03/3/2006 của Chính phủ.
- Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/06/2014 của Chính phủ.
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường.
- Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 05/6/2013 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Thông tư số 26/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2015 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND, ngày 24/7/2008 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Kon Tum.
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum
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Mẫu số 01:
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên
và Môi trường)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------ĐƠN 1….
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân 2 ........................................
1. Người xin giao đấ t/cho thuê đấ t/cho phép chuyể n mục đić h sử du ̣ng đấ t 3 ..................................
...........................................................................................................................................................
2. Địa chỉ/tru ̣ sở chiń h: ......................................................................................................................
3. Địa chỉ liên hệ: ...............................................................................................................................
4. Địa điể m khu đấ t:...........................................................................................................................
5. Diện tić h (m2): ...............................................................................................................................
6. Để sử du ̣ng vào mu ̣c đích:4 ...........................................................................................................
7. Thời hạn sử dụng: ..........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
8. Cam kết sử dụng đấ t đúng mục đích, chấ p hành đúng các quy định của pháp luật đấ t đai, nộp tiền
sử dụng đấ t/tiền thuê đấ t (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;
Các cam kết khác (nếu có): ................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

------------------------------1
Ghi rõ đơn xin giao đấ t hoặc xin thuê đấ t hoặc xin chuyể n mu ̣c đić h sử du ̣ng đấ t
2
Ghi rõ tên UBND cấ p có thẩm quyền giao đấ t, cho thuê đấ t, cho phép chuyể n mu ̣c đić h sử du ̣ng đấ t
3
Ghi rõ họ, tên cá nhân xin sử du ̣ng đấ t/cá nhân đại diện cho hộ gia đình/cá nhân đại diện cho tổ chức; ghi
thông tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu…); ghi thông
tin về tổ chức (Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký
kinh doanh/Giấ y chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế…)
4
Trường hợp đã được cấ p giấ y chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấ p thuận đầu tư thì ghi rõ mu ̣c đích sử
du ̣ng đấ t để thực hiện dự án đầu tư theo giấ y chứng nhận đầu tư hoặc cấ p văn bản chấ p thuận đầu tư
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Phụ lục : Chi tiết các Điều 61, 62 Luật Đất đai năm 2013 và khoản 4 Điều 16 Nghị định số
43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ
Điều 61. Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh
Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh trong các trường hợp sau đây:
1. Làm nơi đóng quân, trụ sở làm việc;
2. Xây dựng căn cứ quân sự;
3. Xây dựng công trình phòng thủ quốc gia, trận địa và công trình đặc biệt về quốc phòng, an ninh;
4. Xây dựng ga, cảng quân sự;
5. Xây dựng công trình công nghiệp, khoa học và công nghệ, văn hoá, thể thao phục vụ trực tiếp
cho quốc phòng, an ninh;
6. Xây dựng kho tàng của lực lượng vũ trang nhân dân;
7. Làm trường bắn, thao trường, bãi thử vũ khí, bãi huỷ vũ khí;
8. Xây dựng cơ sở đào tạo, trung tâm huấn luyện, bệnh viện, nhà an dưỡng của lực lượng vũ trang
nhân dân;
9. Xây dựng nhà công vụ của lực lượng vũ trang nhân dân;
10. Xây dựng cơ sở giam giữ, cơ sở giáo dục do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý.
Điều 62. Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vi ̀ lợi ích quốc gia, công cộng
Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong các trường
hợp sau đây:
1. Thực hiện các dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư mà phải thu
hồi đất;
2. Thực hiê ̣n các dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất,
bao gồm:
a) Dự án xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; khu đô thị mới,
dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);
b) Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở trung
ương; trụ sở của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao; công trình di tích lịch sử - văn hóa,
danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công
trình sự nghiệp công cấp quốc gia;
c) Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát
nước, điện lực, thông tin liên lạc; hệ thống dẫn, chứa xăng dầu, khí đốt; kho dự trữ quốc gia; công
trình thu gom, xử lý chất thải;
3. Thực hiện các dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất bao gồm:
a) Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình
di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài,
bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương;
b) Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước,
thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải;
c) Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà
ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa,
thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng;
d) Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông
thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án
phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng;
đ) Dự án khai thác khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, trừ trường hợp khai thác
khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng
sản phân tán, nhỏ lẻ và khai thác tận thu khoáng sản.
Khoản 4 Điều 16 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Trường hợp diện tích đất thực
hiện dự án sản xuất, kinh doanh có phần diện tích đất mà người đang sử dụng đất không có quyền
chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai
thì chủ đầu tư được phép thỏa thuận mua tài sản gắn liền với đất của người đang sử dụng đất, Nhà
nước thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho chủ đầu tư thuê đất để thực hiện dự
án. Nội dung hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất phải thể hiện rõ người bán tài sản tự nguyện
trả lại đất để Nhà nước thu hồi đất và cho người mua tài sản thuê đất.
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Phụ lục: Danh mục các dự án được quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày
13/05/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP
ngày 14 tháng 02 năm 2015:
DANH MỤC DỰ ÁN PHẢI LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG HOẶC
DỰ ÁN, PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ PHẢI ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Đối tượng thuộc cột
3 phải lập hồ sơ đề
Đối tượng phải lập báo
Đối tượng phải đăng
nghị kiểm tra, xác
STT
Dự án
cáo đánh giá tác động
ký kế hoạch bảo vệ
nhận hoàn thành
môi trường
môi trường
công trình bảo vệ
môi trường
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Các dự án thuộc thẩm Tất cả
Thuộc đối tượng Không thực hiện kế
quyền quyết định chủ
phải vận hành thử hoạch bảo vệ môi
trương đầu tư của
nghiệm công trình trường
Quốc hội, Thủ tướng
xử lý chất thải
Chính phủ
(Khoản 2 Điều 16b
Nghị
định
số
18/2015/NĐ-CP)
Dự án có sử dụng đất Tất cả (trừ các dự án đầu Thuộc đối tượng Các dự án đầu tư xây
hoặc mặt nước của tư xây dựng công trình phải vận hành thử dựng công trình quản lý
vườn quốc gia, khu quản lý bảo vệ vườn quốc nghiệm công trình bảo vệ vườn quốc gia,
bảo tồn thiên nhiên, gia, khu bảo tồn thiên xử lý chất thải
khu bảo tồn thiên
khu di sản thế giới, nhiên, khu di sản thế giới,
nhiên, khu di sản thế
khu dự trữ sinh quyển, khu dự trữ sinh quyển
giới, khu dự trữ sinh
công viên địa chất, khu theo quy hoạch được cấp
quyển theo quy hoạch
Ramsar
có thẩm quyền phê duyệt;
được cấp có thẩm
các dự án thuộc cột 5 Phụ
quyền phê duyệt; các
lục này nằm trong vùng
dự án tại cột này nằm
chuyển tiếp của khu dự
trong vùng chuyển tiếp
trữ sinh quyển)
của khu dự trữ sinh
quyển
Dự án có sử dụng đất Tất cả (trừ các dự án bảo Thuộc đối tượng Không thực hiện kế
hoặc mặt nước của khu quản, tu bổ, phục hồi, cải phải vận hành thử hoạch bảo vệ môi
di tích lịch sử - văn tạo, tôn tạo, công trình nghiệm công trình trường
hóa hoặc khu danh lam nhằm phục vụ việc quản xử lý chất thải
thắng cảnh đã được lý, vệ sinh môi trường,
xếp hạng cấp quốc gia bảo vệ khu di tích lịch sử
- văn hóa hoặc khu danh
lam thắng cảnh đã được
xếp hạng cấp quốc gia)
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả đối với rừng đặc Thuộc đối tượng Không thực hiện kế
sử dụng đất rừng
dụng, phòng hộ
phải vận hành thử hoạch bảo vệ môi
Từ 10 ha trở lên đối với nghiệm công trình trường
rừng tự nhiên
xử lý chất thải
Dưới 10 ha đối với
Từ 50 ha trở lên đối với
rừng tự nhiên
loại rừng khác
Dưới 50 ha đối với các
loại rừng khác
Dự án đầu tư xây dựng Diện tích từ 05 ha trở lên Thuộc đối tượng Diện tích dưới 05 ha tại
có san lấp hồ, ao, đầm, tại đô thị, khu dân cư phải vận hành thử đô thị, khu dân cư hoặc
phá
hoặc từ 10 ha trở lên tại nghiệm công trình dưới 10 ha tại các vùng
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các vùng khác đối với hồ, xử lý chất thải
khác đối với hồ, ao,
ao, đầm, phá
đầm, phá
Nhóm các dự án về xây dựng
Dự án đầu tư xây dựng Diện tích từ 5 ha trở lên Tất cả (trừ trường Diện tích dưới 5 ha
kết cấu hạ tầng kỹ
hợp không có trạm,
thuật đô thị, các khu
nhà máy xử lý nước
dân cư
thải)
Dự án đầu tư xây dựng Chiều dài công trình từ Tất cả (trừ trường Chiều dài công trình
mới hệ thống thoát 10 km trở lên đối với dự hợp không có trạm, dưới 10 km đối với dự
nước đô thị, thoát án đầu tư xây dựng mới nhà máy xử lý nước án đầu tư xây dựng mới
nước khu dân cư
hệ thống thoát nước đô thải)
hệ thống thoát nước đô
thị, thoát nước khu dân cư
thị, thoát nước khu dân
cư
Dự án nạo vét kênh Diện tích khu vực nạo vét Không
Diện tích khu vực nạo
mương, lòng sông, hồ từ 10 ha trở lên đối với
vét dưới 10 ha đối với
các dự án nạo vét kênh
các dự án nạo vét kênh
mương, lòng sông, hồ
mương, lòng sông, hồ
hoặc có tổng khối lượng
hoặc có tổng khối
nạo vét từ 100.000 m³ trở
lượng nạo vét dưới
lên
100.000 m³
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả
Tất cả
Không thực hiện kế
hạ tầng kỹ thuật khu
hoạch bảo vệ môi
công nghiệp, khu công
trường
nghệ cao, cụm công
nghiệp, khu chế xuất,
làng nghề
Dự án đầu tư xây dựng Diện tích sàn từ 20.000 Tất cả (trừ trường Diện tích sàn từ 10.000
siêu thị, khu thương m2 trở lên
hợp không có trạm, m2 đến dưới 20.000 m2
mại, trung tâm thương
nhà máy xử lý nước
mại
thải)
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả
Tất cả (trừ trường Không thực hiện kế
chợ hạng 1, 2 trên địa
hợp không có trạm, hoạch bảo vệ môi
bàn thành phố, thị xã,
nhà máy xử lý nước trường
thị trấn
thải)
Dự án đầu tư xây dựng Từ 100 giường bệnh trở Tất cả (trừ trường Từ 20 đến dưới 100
cơ sở khám chữa bệnh lên
hợp không có trạm, giường bệnh
và cơ sở y tế khác
nhà máy xử lý nước
thải)
Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở lưu trú du lịch từ Tất cả (trừ trường Cơ sở lưu trú từ 50
cơ sở lưu trú du lịch, 200 phòng trở lên
hợp không có trạm, phòng đến dưới 200
khu dân cư
Khu dân cư cho 2.000 nhà máy xử lý nước phòng
người sử dụng hoặc 400 thải)
Khu dân cư từ 1.000
hộ trở lên
đến dưới 2.000 người
sử dụng hoặc từ 200
đến dưới 400 hộ sử
dụng
Dự án đầu tư xây dựng Có diện tích từ 10 ha trở Tất cả (trừ trường Có diện tích từ 5 ha đến
khu du lịch, khu thể lên đối với khu du lịch, hợp không có trạm, dưới 10 ha đối với khu
thao, vui chơi giải trí, khu thể thao, vui chơi giải nhà máy xử lý nước du lịch, khu thể thao,
sân golf
trí
thải)
vui chơi giải trí
Tất cả đối với sân golf
Không thực hiện kế
hoạch bảo vệ môi
trường đối với sân golf
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Dự án đầu tư xây dựng Có diện tích từ 10 ha trở Không
nghĩa trang
lên đối với nghĩa trang
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả đối với cơ sở hỏa
cơ sở hỏa táng
táng

Có diện tích dưới 10 ha
đối với nghĩa trang
Không thực hiện kế
hoạch bảo vệ môi
trường đối với cơ sở
hỏa táng
Không thực hiện kế
hoạch bảo vệ môi
trường

Dự án đầu tư xây dựng Tất cả
Không
trung tâm huấn luyện
quân sự, trường bắn,
cảng quốc phòng, kho
tàng quân sự, khu kinh
tế quốc phòng
Dự án đầu tư xây dựng Có chiều dài đường bao Thuộc đối tượng Có chiều dài đường bao
có lấn biển, lấn sông ven biển từ 5.000 m trở phải vận hành thử ven biển từ 1000 m đến
lên hoặc diện tích lấn nghiệm công trình dưới 5.000 m hoặc diện
biển từ 5 ha trở lên
xử lý chất thải
tích lấn biển từ 01 ha
Có chiều dài đường bao
đến dưới 5 ha
ven sông từ 1.000 m trở
Có chiều dài đường bao
lên hoặc diện tích lấn
ven sông từ 500 m đến
sông từ 01 ha trở lên
dưới 1.000 m hoặc diện
tích lấn sông từ 0,5 đến
dưới 1,0 ha
Nhóm các dự án về sản xuất vật liệu xây dựng
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả các dự án đầu tư Tất cả
Không thực hiện kế
cơ sở sản xuất xi xây dựng cơ sở sản xuất
hoạch bảo vệ môi
măng, sản xuất clinke xi măng có công đoạn sản
trường đối với dự án
xuất clinker
đầu tư xây dựng cơ sở
sản xuất xi măng có
công đoạn sản xuất
Trạm nghiền xi măng
clinker
công suất từ 100.000
Trạm nghiền xi măng
tấn/năm trở lên
công suất dưới 100.000
tấn/năm
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 50 triệu viên Thuộc đối tượng Công suất dưới 50 triệu
cơ sở sản xuất gạch, gạch, ngói (trừ gạch, ngói phải vận hành thử viên gạch, ngói (trừ
ngói, tấm lợp fibro xi không
nung)
quy nghiệm công trình gạch, ngói không nung)
măng
chuẩn/năm trở lên hoặc từ xử lý chất thải
quy chuẩn/năm hoặc
500.000 m2 tấm lợp fibro
dưới 500.000 m2 tấm
xi măng/năm trở lên
lợp fibro xi măng/năm
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 100.000 Thuộc đối tượng Công
suất
dưới
cơ sở sản xuất gạch ốp m2/năm trở lên
phải vận hành thử 100.000 m2/năm
lát các loại
nghiệm công trình
xử lý chất thải
Dự án cơ sở sản xuất Công suất từ 50.000 tấn Thuộc đối tượng Công suất dưới 50.000
nguyên vật liệu xây sản phẩm/năm trở lên
phải vận hành thử tấn sản phẩm/năm
dựng khác
nghiệm công trình
xử lý chất thải
Dự án sản xuất bê tông Công suất từ 1.000 tấn Thuộc đối tượng Công suất dưới 1.000
nhựa nóng, bê tông sản phẩm/ngày trở lên
phải vận hành thử tấn sản phẩm/ngày
thương phẩm
nghiệm công trình
xử lý chất thải
Nhóm các dự án về giao thông
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả
Không
Không thực hiện kế
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công trình giao thông
ngầm; xây dựng công
trình cáp treo
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả đối với đường ô tô Không
đường ôtô; đường sắt, cao tốc, đường sắt, đường
đường sắt trên cao
sắt trên cao
Đường ô tô cấp kỹ thuật
I, II có chiều dài từ 10 km
trở lên

hoạch bảo
trường

vệ

môi

Không thực hiện kế
hoạch bảo vệ môi
trường
Đường ôtô cấp kỹ thuật
I, II có chiều dài từ 05
km đến dưới 10 km
Đường ô tô cấp kỹ
Đường ô tô cấp kỹ thuật
thuật III, IV có chiều
III, IV có chiều dài từ 30
dài từ 05 km đến dưới
km trở lên
30 km
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả đối với đường cất Chỉ thực hiện đối với Không thực hiện kế
cảng hàng không, sân hạ cánh, nhà ga hành dự án đầu tư xây hoạch bảo vệ môi
bay (đường cất hạ khách
dựng có nhà ga hành trường
cánh, nhà ga hàng hóa,
khách (thuộc đối
nhà ga hành khách)
Nhà ga hàng hóa có công tượng phải vận hành Nhà ga hàng hóa có
suất từ 200.000 tấn hàng thử nghiệm công công suất dưới 200.000
hóa/năm trở lên
trình xử lý chất thải) tấn hàng hóa/năm
Dự án đầu tư xây dựng Chiều dài từ 500 m trở Không
Chiều dài từ 100 m đến
cầu đường bộ, cầu lên (không kể đường dẫn)
dưới 500 m (không kể
đường sắt
đường dẫn)
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả
Chỉ thực hiện đối với Không thực hiện kế
cảng sông, cảng biển;
dự án đầu tư xây hoạch bảo vệ môi
khu neo đậu tránh trú
dựng cảng biển trường
bão; nạo vét luồng
(thuộc đối tượng
hàng hải, luồng đường
phải vận hành thử
thủy nội địa
nghiệm công trình
xử lý chất thải)
Dự án đầu tư xây dựng Diện tích sử dụng đất từ 5 Thuộc đối tượng Diện tích sử dụng đất
bến xe khách, nhà ga ha trở lên
phải vận hành thử từ 01 ha đến dưới 05 ha
đường sắt
nghiệm công trình
xử lý chất thải
Nhóm các dự án về năng lượng, phóng xạ, điện tử
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả
Tất cả
Không thực hiện kế
lò phản ứng hạt nhân;
hoạch bảo vệ môi
dự án đầu tư xây dựng
trường
nhà máy điện hạt nhân,
nhà máy nhiệt điện
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả
Tất cả
Không thực hiện kế
cơ sở sản xuất, kinh
hoạch bảo vệ môi
doanh, dịch vụ có sử
trường
dụng chất phóng xạ
hoặc phát sinh chất
thải phóng xạ
Dự án đầu tư xây dựng Trên diện tích từ 200 ha Không
Trên diện tích từ 50 ha
nhà máy phong điện, trở lên đối với nhà máy
đến dưới 200 ha đối với
quang điện, thủy điện phong điện, quang điện
nhà máy phong điện,
Tất cả các nhà máy thủy
quang điện
điện có công suất từ 02
Các nhà máy thủy điện
MW trở lên
có công suất dưới 02
Tất cả các dự án thủy
MW
điện có chuyển nước sang
Không thực hiện kế
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lưu vực khác

hoạch bảo vệ môi
trường
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả tuyến đường dây Không
Không thực hiện kế
tuyến đường dây tải tải điện từ 500 kV trở lên
hoạch bảo vệ môi
điện
Tuyến đường dây tải điện
trường
220 kV có chiều dài từ
Tuyến đường dây tải
100 km trở lên
điện 220 kV có chiều
dài từ 01 km đến dưới
100 km
Dự án sản xuất, gia Công suất từ 500.000 sản Thuộc đối tượng Công suất từ 100.000
công các thiết bị điện, phẩm/năm trở lên đối với phải vận hành thử sản phẩm/năm đến dưới
điện tử và các linh thiết bị điện tử, linh kiện nghiệm công trình 500.000 sản phẩm/năm
kiện điện tử
điện, điện tử
xử lý chất thải
đối với thiết bị điện tử,
Công suất từ 500 tấn sản
linh kiện điện, điện tử
phẩm/năm trở lên đối với
Công suất từ 100 tấn
thiết bị điện
sản phẩm/năm đến dưới
500 tấn sản phẩm/năm
đối với thiết bị điện
Nhóm các dự án về thủy lợi, khai thác rừng, trồng trọt
Dự án đầu tư xây dựng Dung tích hồ chứa từ Không
Dung tích hồ chứa dưới
công trình hồ chứa 500.000 m³ nước trở lên
500.000 m³
nước
Dự án đầu tư xây dựng Tưới, tiêu thoát nước, cấp Không
Tưới, tiêu thoát nước,
công trình tưới, cấp nước cho diện tích từ 500
cấp nước cho diện tích
nước, tiêu thoát nước ha trở lên
từ 50 ha đến dưới 500
phục vụ nông, lâm,
ha
ngư nghiệp
Dự án đầu tư xây dựng Có chiều dài từ 1.000 m Không
Có chiều dài dưới
mới đê sông, đê biển trở lên
1.000 m
Nhóm các dự án về khai thác, chế biến khoáng sản; khai thác tài nguyên nước
Dự án khai thác Tất cả
Thuộc đối tượng Không thực hiện kế
khoáng sản (bao gồm
phải vận hành thử hoạch bảo vệ môi
cả dự án khai thác có
nghiệm công trình trường
công đoạn làm giàu
xử lý chất thải
khoáng sản); Dự án
khai thác cát, sỏi và
khoáng sản khác trên
sông, suối, kênh, rạch,
hồ chứa và vùng cửa
sông, ven biển và các
dự án khác thuộc đối
tượng phải đánh giá
tác động tới lòng, bờ,
bãi sông theo quy định
của pháp luật về tài
nguyên nước
Dự án chế biến, tinh Tất cả
Tất cả
Không thực hiện kế
chế khoáng sản độc
hoạch bảo vệ môi
hại, kim loại; chế biến
trường
khoáng sản rắn sử
dụng hóa chất độc hại
Dự án chế biến, tinh Công suất từ 50.000 m³
Công suất dưới 50.000
chế khoáng sản rắn sản phẩm/năm trở lên
m³ sản phẩm/năm
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khác
Dự án khai thác nước Công suất khai thác từ Không
cấp cho hoạt động sản 5.000 m³ nước/ngày (24
xuất, kinh doanh, dịch giờ) trở lên đối với nước
vụ và sinh hoạt
dưới đất
Công suất khai thác từ
100.000 m³ nước/ngày
(24 giờ) trở lên đối với
nước mặt

Dự án tuyển, làm giàu Tất cả
đất hiếm, khoáng sản
có tính phóng xạ

Tất cả

Công suất khai thác từ
500 m³ nước/ngày (24
giờ) đến dưới 5.000 m³
nước/ngày (24 giờ) đối
với nước dưới đất
Công suất khai thác từ
5.000 m³ nước/ngày
(24 giờ) đến dưới
100.000 m³ nước/ ngày
(24 giờ) đối với nước
mặt
Không thực hiện kế
hoạch bảo vệ môi
trường

Nhóm các dự án về dầu khí
Dự án khai thác dầu, Tất cả
Tất cả (trừ các dự án Không thực hiện kế
khí
khoan bổ sung thêm hoạch bảo vệ môi
giếng tại giàn đầu trường
giếng không người
hoặc cải hoán giàn
đầu giếng không
người)
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả các dự án đầu tư Chỉ thực hiện đối với Tất cả các dự án chiết
nhà máy lọc hóa dầu, xây dựng nhà máy lọc nhà máy lọc hóa nạp LPG, pha chế dầu
sản xuất sản phẩm hóa hóa dầu (trừ các dự án dầu; cơ sở sản xuất nhờn
dầu, dung dịch khoan, chiết nạp LPG, pha chế sản phẩm hóa dầu,
hóa phẩm dầu khí, chế dầu nhờn)
chế biến khí, dung
biến các sản phẩm khí;
dịch khoan, hóa
dự án đầu tư xây dựng
phẩm dầu khí
tuyến đường ống dẫn Cơ sở sản xuất sản phẩm
Cơ sở sản xuất sản
dầu, khí; dự án đầu tư hóa dầu, chế biến khí,
phẩm hóa dầu, chế biến
xây dựng khu trung dung dịch khoan, hóa
khí, dung dịch khoan,
chuyển dầu, khí
phẩm dầu khí có công
hóa phẩm dầu khí có
suất từ 500 tấn sản
công suất từ 50 tấn sản
phẩm/năm trở lên; tuyến
phẩm/năm đến dưới
đường ống dẫn dầu, khí
500 tấn sản phẩm/năm;
có chiều dài từ 20 km trở
tuyến đường ống dẫn
lên
dầu, khí có chiều dài từ
05 km đến dưới 20 km
Tất cả các dự án đầu tư
Không thực hiện kế
xây dựng khu trung
hoạch bảo vệ môi
chuyển dầu, khí
trường
Dự án đầu tư xây dựng Kho có tổng sức chứa từ Chỉ áp dụng đối với Kho có tổng sức chứa
kho xăng dầu, cửa 5.000 m³ trở lên
kho xăng dầu thuộc dưới 5.000 m³
hàng kinh doanh xăng Cửa hàng có sức chứa từ đối tượng phải vận Cửa hàng có sức chứa
dầu
1.000 m³ trở lên/cửa hàng hành thử nghiệm dưới 1.000 m³/cửa hàng
công trình xử lý chất
thải
Nhóm các dự án về xử lý, tái chế chất thải
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả
Tất cả; đối với dự án Không thực hiện kế
cơ sở tái chế, xử lý
đầu tư xây dựng cơ hoạch bảo vệ môi
chất thải rắn, chất thải
sở tái chế, xử lý chất trường
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nguy hại

thải nguy hại thực
hiện theo quy định
về quản lý chất thải
Tất cả
Không thực hiện kế
hoạch bảo vệ môi
trường

Dự án đầu tư xây dựng Tất cả
hệ thống xử lý nước
thải đô thị tập trung;
Dự án đầu tư xây dựng
hệ thống xử lý nước
thải công nghiệp tập
trung có từ 02 cơ sở
trở lên.
Nhóm các dự án về cơ khí, luyện kim
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả
Tất cả
Không thực hiện kế
nhà máy, cơ sở hoặc
hoạch bảo vệ môi
khu liên hợp sản xuất
trường
gang, thép, luyện kim
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 5.000 tấn Thuộc đối tượng Công suất dưới 5.000
cơ sở cán, kéo, định sản phẩm/năm trở lên
phải vận hành thử tấn sản phẩm/năm
hình kim loại
nghiệm công trình
xử lý chất thải
Dự án đầu tư xây dựng Tàu có trọng tải từ 1.000 Tất cả
Tàu có trọng tải dưới
cơ sở đóng mới, sửa DWT trở lên
1.000 DWT
chữa tàu thủy
Dự án đầu tư xây dựng Có năng lực sản xuất từ Thuộc đối tượng Có năng lực sản xuất
cơ sở sản xuất, sửa 500
công-ten-nơ,
rơ phải vận hành thử dưới 500 công-ten-nơ,
chữa công-ten-nơ, rơ móc/năm trở lên
nghiệm công trình rơ móc/năm
móc
Có năng lực sửa chữa từ xử lý chất thải
Có năng lực sửa chữa
2.500 công-ten-nơ, rơ
dưới 2.500 công-tenmóc/năm trở lên
nơ, rơ móc/năm
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả
Thuộc đối tượng Không thực hiện kế
cơ sở đóng mới, sửa
phải vận hành thử hoạch bảo vệ môi
chữa, lắp ráp đầu máy,
nghiệm công trình trường
toa xe
xử lý chất thải
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 5.000 xe Thuộc đối tượng Công suất dưới 5.000
cơ sở sản xuất, sửa máy/ năm trở lên
phải vận hành thử xe máy/năm
chữa, lắp ráp xe máy, Công suất từ 500 ô nghiệm công trình Công suất dưới 500 ô
ô tô
tô/năm trở lên
xử lý chất thải
tô/năm
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 1.000 tấn Thuộc đối tượng Công suất dưới 1.000
cơ sở chế tạo máy sản phẩm/năm trở lên
phải vận hành thử tấn sản phẩm/năm
móc, thiết bị, công cụ
nghiệm công trình
xử lý chất thải
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 500 tấn sản Tất cả
Công suất dưới 500 tấn
cơ sở mạ, phun phủ và phẩm/năm trở lên
sản phẩm/năm
đánh bóng kim loại
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả
Thuộc đối tượng Không thực hiện kế
cơ sở sản xuất, sửa
phải vận hành thử hoạch bảo vệ môi
chữa vũ khí, khí tài,
nghiệm công trình trường
trang thiết bị kỹ thuật
xử lý chất thải
quân sự
Nhóm các dự án về chế biến gỗ, sản xuất thủy tinh, gốm sứ
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 5.000 m³ Thuộc đối tượng Công suất dưới 5.000
cơ sở chế biến gỗ, dăm sản phẩm/năm trở lên
phải vận hành thử m³ sản phẩm/năm
gỗ từ gỗ tự nhiên
nghiệm công trình
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xử lý chất thải
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 100.000 Thuộc đối tượng Công
suất
dưới
cơ sở sản xuất ván ép m2/năm trở lên
phải vận hành thử 100.000 m2/năm
nghiệm công trình
xử lý chất thải
Dự án đầu tư xây dựng Có tổng diện tích kho, Thuộc đối tượng Có tổng diện tích kho,
cơ sở sản xuất đồ gỗ bãi, nhà xưởng từ 10.000 phải vận hành thử bãi, nhà xưởng dưới
m2 trở lên
nghiệm công trình 10.000 m2
xử lý chất thải
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 1.000 tấn Tất cả
Công suất từ 100 tấn
cơ sở sản xuất thủy sản
phẩm/năm
hoặc
sản phẩm/năm đến dưới
tinh, gốm sứ
10.000 sản phẩm/năm trở
1.000
tấn
sản
lên
phẩm/năm hoặc từ
1.000 sản phẩm/năm
đến dưới 10.000 sản
phẩm/năm
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 1.000.000 Tất cả
Công suất từ 100.000
nhà máy sản xuất bóng sản phẩm/năm trở lên
sản phẩm/năm đến dưới
đèn, phích nước
1.000.000
sản
phẩm/năm
Nhóm các dự án về sản xuất, chế biến thực phẩm
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 200 gia Tất cả
Công suất từ 50 gia
cơ sở giết mổ gia súc, súc/ngày trở lên hoặc từ
súc/ngày đến dưới 200
gia cầm tập trung
3.000 gia cầm/ngày trở
gia súc/ngày hoặc từ
lên
500 gia cầm/ngày đến
dưới
3.000
gia
cầm/ngày
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 1.000 tấn Tất cả
Công suất từ 100 tấn
cơ sở chế biến thủy sản phẩm/năm trở lên
sản phẩm/năm đến dưới
sản, bột cá, các phụ
1.000
tấn
sản
phẩm thủy sản
phẩm/năm
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 10.000 tấn Tất cả
Công suất từ 500 tấn
cơ sở sản xuất đường đường/năm trở lên
đường/năm đến dưới
10.000 tấn đường/năm
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 500.000 lít Tất cả
Công suất từ 100.000
cơ sở sản xuất cồn, sản phẩm/năm trở lên
lít sản phẩm/năm đến
rượu
dưới 500.000 lít sản
phẩm/năm
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 1.000.000 lít Tất cả
Công suất từ 200.000
cơ sở sản xuất bia, sản phẩm/năm trở lên
lít sản phẩm/năm đến
nước giải khát
dưới 1.000.000 lít sản
phẩm/năm
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 5.000 tấn Tất cả
Công suất dưới 5.000
cơ sở sản xuất bột ngọt sản phẩm/năm trở lên
tấn sản phẩm/năm
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 10.000 tấn Tất cả
Công suất từ 500 tấn
cơ sở sản xuất, chế sản phẩm/năm trở lên
sản phẩm/năm đến
biến sữa
10.000
tấn
sản
phẩm/năm
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 10.000 tấn Tất cả
Công suất từ 500 tấn
cơ sở sản xuất, chế sản phẩm/năm trở lên
sản phẩm/năm đến dưới
biến dầu ăn
10.000
tấn
sản
phẩm/năm
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 20.000 tấn Tất cả
Công suất từ 1.000 tấn
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cơ sở sản xuất bánh, sản phẩm/năm trở lên
kẹo

sản phẩm/năm đến dưới
20.000
tấn
sản
phẩm/năm
Công suất từ 500.000
lít nước/năm đến dưới
2.000.000 lít/năm

Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 2.000.000 lít Không
cơ sở sản xuất nước nước/năm trở lên
lọc, nước tinh khiết
đóng chai
Nhóm các dự án về chế biến nông sản
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả đối với sản xuất Thuộc đối tượng Không thực hiện kế
cơ sở sản xuất thuốc lá thuốc lá điếu
phải vận hành thử hoạch bảo vệ môi
điếu, cơ sở chế biến
nghiệm công trình trường đối với sản xuất
nguyên liệu thuốc lá Công suất chế biến từ xử lý chất thải
thuốc lá điếu
1.000
tấn
nguyên
Công suất chế biến từ
liệu/năm trở lên
100
tấn
nguyên
liệu/năm đến dưới
1.000
tấn
nguyên
liệu/năm
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 10.000 tấn Tất cả
Công suất dưới 10.000
cơ sở sản xuất, chế sản phẩm/năm trở lên
tấn sản phẩm/năm
biến nông sản, tinh bột
các loại
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 5.000 tấn Tất cả các dự án đầu Công suất từ 500 tấn
cơ sở chế biến chè, hạt sản phẩm/năm trở lên
tư xây dựng có sử sản phẩm/năm đến dưới
điều, ca cao, cà phê,
dụng công nghệ chế 5.000
tấn
sản
hạt tiêu
biến ướt (thuộc đối phẩm/năm
tượng phải vận hành
thử nghiệm công
trình xử lý chất thải)
Nhóm các dự án về chăn nuôi và chế biến thức ăn chăn nuôi
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 1.000 tấn Thuộc đối tượng Công suất từ 200 tấn
cơ sở chế biến thức ăn sản phẩm/năm trở lên
phải vận hành thử sản phẩm/năm đến dưới
chăn nuôi
nghiệm công trình 1.000
tấn
sản
xử lý chất thải
phẩm/năm
Dự án đầu tư xây dựng Diện tích mặt nước từ 10 Thuộc đối tượng Diện tích mặt nước từ
cơ sở nuôi trồng thủy ha trở lên, riêng các dự án phải vận hành thử 05 ha đến dưới 10 ha,
sản
nuôi quảng canh từ 50 ha nghiệm công trình riêng các dự án nuôi
trở lên
xử lý chất thải
quảng canh từ 10 ha
đến dưới 50 ha
Dự án đầu tư xây dựng Có quy mô chuồng trại từ Tất cả (trừ dự án đầu Có quy mô chuồng trại
cơ sở chăn nuôi gia 500 đầu gia súc hoặc tư xây dựng cơ sở từ 100 đến dưới 500
súc, gia cầm; chăn 20.000 đầu gia cầm trở chỉ chăm sóc động đầu gia súc hoặc từ
nuôi, chăm sóc động lên
vật hoang dã tập 5.000 đến dưới 20.000
vật hoang dã tập trung
trung)
đầu gia cầm
Có quy mô từ 50 động vật
Có quy mô từ 05 động
hoang dã trở lên
vật hoang dã đến dưới
50 động vật hoang dã
Nhóm các dự án về sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả đối với cơ sở sản Tất cả (trừ các dự án Không thực hiện kế
cơ sở sản xuất, đóng xuất
chỉ thực hiện đóng hoạch bảo vệ môi
gói phân hóa học
gói)
trường đối với cơ sở
sản xuất
Công suất từ 10.000 tấn
Công suất dưới 10.000
sản phẩm/năm trở lên đối
tấn sản phẩm/năm đối
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với cơ sở phối trộn
với cơ sở phối trộn
Dự án đầu tư xây dựng Sức chứa từ 500 tấn trở Không
Sức chứa dưới 500 tấn
kho chứa thuốc bảo vệ lên
thực vật
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả đối với cơ sở sản Tất cả (trừ các dự án Không thực hiện kế
cơ sở sản xuất, đóng xuất
chỉ thực hiện đóng hoạch bảo vệ môi
gói thuốc bảo vệ thực
gói)
trường đối với cơ sở
vật
sản xuất
Công suất từ 300 tấn sản
Công suất dưới 300 tấn
phẩm/năm trở lên đối với
sản phẩm/năm đối với
cơ sở sang chai, đóng gói
cơ sở sang chai, đóng
gói
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 10.000 tấn Tất cả (trừ các dự án Công suất từ 2.000 tấn
cơ sở sản xuất phân sản phẩm/năm trở lên
chỉ thực hiện đóng sản phẩm/năm đến dưới
hữu cơ, phân sinh học
gói, phối trộn)
10.000
tấn
sản
phẩm/năm
Nhóm các dự án về hóa chất, dược phẩm, mỹ phẩm, nhựa, chất dẻo
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả đối với cơ sở sản Thuộc đối tượng Không thực hiện kế
cơ sở sản xuất vắc xin, xuất vắc xin
phải vận hành thử hoạch bảo vệ môi
dược phẩm, thuốc thú
nghiệm công trình trường đối với cơ sở
y; dự án sản xuất Công suất từ 5.000 tấn xử lý chất thải
sản xuất vắc xin
nguyên liệu làm thuốc sản phẩm/năm trở lên đối
Công suất dưới 5.000
(bao gồm cả nguyên với cơ sở sản xuất dược
tấn sản phẩm/năm đối
liệu hóa dược và tá phẩm, thuốc thú y,
với cơ sở sản xuất dược
dược)
nguyên liệu làm thuốc
phẩm, thuốc thú y,
(bao gồm cả nguyên liệu
nguyên liệu làm thuốc
hóa dược và tá dược)
(bao gồm cả nguyên
liệu hóa dược và tá
dược)
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 50 tấn sản Thuộc đối tượng Công suất dưới 50 tấn
cơ sở sản xuất hóa mỹ phẩm/năm trở lên
phải vận hành thử sản phẩm/năm
phẩm
nghiệm công trình
xử lý chất thải
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả đối với cơ sở sản Tất cả
Không thực hiện kế
cơ sở sản xuất hóa xuất hóa chất nguy hiểm,
hoạch bảo vệ môi
chất, chất dẻo, các sản sơn
trường
phẩm từ chất dẻo, sơn Công suất từ 100 tấn sản
Công suất dưới 100 tấn
phẩm/năm trở lên đối với
sản phẩm/năm đối với
cơ sở sản xuất sản phẩm
cơ sở sản xuất sản
khác
phẩm khác
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả đối với cơ sở có sử Tất cả
Không thực hiện kế
cơ sở sản xuất các sản dụng phế liệu, nguyên
hoạch bảo vệ môi
phẩm nhựa, hạt nhựa liệu nhựa tái chế
trường
Công suất từ 1.000 tấn
sản phẩm/năm trở lên đối
Công suất dưới 1.000
với nguyên liệu nhựa
tấn sản phẩm/năm đối
khác
với nguyên liệu nhựa
khác
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 1.000 tấn Tất cả
Công suất dưới 1.000
cơ sở sản xuất chất tẩy sản phẩm/năm trở lên
tấn sản phẩm/năm
rửa, phụ gia
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả
Thuộc đối tượng Không thực hiện kế
cơ sở sản xuất thuốc
phải vận hành thử hoạch bảo vệ môi
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phóng, thuốc nổ, hỏa
nghiệm công trình trường
cụ
xử lý chất thải
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả đối với cơ sở sản Chỉ thực hiện đối với Không thực hiện kế
cơ sở sản xuất thuốc xuất thuốc nổ công dự án đầu tư xây hoạch bảo vệ môi
nổ công nghiệp; kho nghiệp
dựng cơ sở sản xuất trường
chứa thuốc nổ cố định; Kho chứa thuốc nổ từ 05 thuốc
nổ
công Kho chứa thuốc nổ
kho chứa hóa chất
tấn trở lên
nghiệp thuộc đối dưới 05 tấn
Kho chứa hóa chất từ 500 tượng phải vận hành Kho chứa hóa chất dưới
tấn trở lên
thử nghiệm công 500 tấn
trình xử lý chất thải
Dự án đầu tư xây dựng Diện tích từ 100 ha trở Không
Diện tích từ 10 ha đến
vùng sản xuất muối từ lên
dưới 100 ha
nước biển
Nhóm các dự án về sản xuất giấy và văn phòng phẩm
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả
Tất cả
Không thực hiện kế
cơ sở sản xuất bột
hoạch bảo vệ môi
giấy; cơ sở sản xuất
trường
giấy từ giấy phế liệu
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 5.000 tấn Tất cả
Công suất dưới 5.000
cơ sở sản xuất giấy, sản phẩm/năm trở lên
tấn sản phẩm/năm
bao bì cát tông từ bột
giấy
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 1.000 tấn Thuộc đối tượng Công suất dưới 1.000
cơ sở sản xuất văn sản phẩm/năm trở lên
phải vận hành thử tấn sản phẩm/năm
phòng phẩm
nghiệm công trình
xử lý chất thải
Nhóm các dự án về dệt nhuộm và may mặc
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 1.000.000 Tất cả
Công
suất
dưới
cơ sở nhuộm
m2/năm trở lên hoặc từ
1.000.000
m2/năm
200 tấn sản phẩm/năm trở
hoặc dưới 200 tấn sản
lên
phẩm/năm
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 20.000.000 Thuộc đối tượng Công
suất
dưới
cơ sở dệt không m2 vải/năm trở lên hoặc phải vận hành thử 20.000.000 m2 vải/năm
nhuộm
từ 4.000 tấn vải/năm trở nghiệm công trình hoặc dưới 4.000 tấn
lên
xử lý chất thải
vải/năm
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 100.000 sản Chỉ thực hiện đối với Công
suất
dưới
cơ sở sản xuất và gia phẩm/năm trở lên nếu có dự án đầu tư xây 100.000 sản phẩm/năm
công các sản phẩm dệt, công đoạn giặt tẩy
dựng có công đoạn nếu có công đoạn giặt
may
Công suất từ 10.000.000 giặt tẩy
tẩy
sản phẩm/năm trở lên nếu
Công suất từ 1.000.000
không có công đoạn giặt
sản phẩm/năm đến dưới
tẩy
10.000.000
sản
phẩm/năm nếu không
có công đoạn giặt tẩy
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 100.000 sản Tất cả
Công
suất
dưới
cơ sở giặt là công phẩm/năm trở lên
100.000 sản phẩm/năm
nghiệp
Dự án sản xuất sợi tơ Công suất từ 5.000 tấn Thuộc đối tượng Công suất từ 500 tấn
tằm, sợi bông, sợi sản phẩm/năm trở lên
phải vận hành thử sản phẩm/năm đến dưới
nhân tạo
nghiệm công trình 5.000
tấn
sản
xử lý chất thải
phẩm/năm
Nhóm các dự án khác
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả
Tất cả
Không thực hiện kế
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cơ sở phá dỡ tàu cũ

hoạch bảo vệ môi
trường
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả đối với cơ sở chế Tất cả
Không thực hiện kế
cơ sở chế biến cao su, biến mủ cao su
hoạch bảo vệ môi
mủ cao su
trường đối với cơ sở
Công suất từ 100.000 tấn
chế biến mủ cao su;
sản phẩm/năm trở lên đối
Công
suất
dưới
với cơ sở chế biến cao su
100.000
tấn
sản
phẩm/năm đối với cơ
sở chế biến cao su
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 100.000 sản Thuộc đối tượng Công
suất
dưới
cơ sở sản xuất các sản phẩm/năm trở lên
phải vận hành thử 100.000 sản phẩm/năm
phẩm trang thiết bị y tế
nghiệm công trình
từ nhựa và cao su y tế
xử lý chất thải
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 1.000.000 Thuộc đối tượng Công suất từ 100.000
cơ sở sản xuất giầy đôi/năm trở lên
phải vận hành thử đôi/năm
đến
dưới
dép
nghiệm công trình 1.000.000 đôi/năm
xử lý chất thải
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 50.000 sản Thuộc đối tượng Công suất dưới 50.000
cơ sở sản xuất săm lốp phẩm/năm trở lên đối với phải vận hành thử sản phẩm/năm đối với
cao su các loại
sản xuất săm lốp cao su ô nghiệm công trình sản xuất săm lốp cao su
tô, máy kéo; từ 500.000 xử lý chất thải
ô tô, máy kéo; dưới
sản phẩm/năm trở lên đối
500.000 sản phẩm/năm
với sản xuất săm lốp cao
đối với sản xuất săm
su xe đạp, xe máy
lốp cao su xe đạp, xe
máy
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 500 tấn mực Thuộc đối tượng Công suất dưới 500 tấn
cơ sở sản xuất mực in, in và từ 1.000 sản phải vận hành thử mực in và dưới 1.000
vật liệu ngành in khác phẩm/năm trở lên đối với nghiệm công trình sản phẩm/năm đối với
các vật liệu ngành in khác xử lý chất thải
các vật liệu ngành in
khác
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 50.000 Tất cả
Công suất dưới 50.000
cơ sở sản xuất ắc quy, KWh/năm trở lên hoặc từ
KWh/năm hoặc dưới
pin
100 tấn sản phẩm/năm trở
100 tấn sản phẩm/năm
lên
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 10.000 tấn Tất cả
Công suất dưới 10.000
cơ sở thuộc da
sản phẩm/năm trở lên
tấn sản phẩm/năm
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 3.000 tấn Không
Công suất dưới 3.000
cơ sở sản xuất gas sản phẩm/năm trở lên
tấn sản phẩm/năm
CO2 chiết nạp hóa
lỏng, khí công nghiệp
Dự án bãi tập kết Dự án bãi tập kết phế liệu Thuộc đối tượng Dự án bãi tập kết phế
nguyên nhiên vật liệu; trong nước diện tích từ 01 phải vận hành thử liệu trong nước diện
dự án bãi tập kết phế ha trở lên
nghiệm công trình tích dưới 01 ha và dự
liệu trong nước
xử lý chất thải
án bãi tập kết nguyên
nhiên vật liệu
Dự án khu đổ thải và Tất cả
Không
Không thực hiện kế
nhận chìm vật chất
hoạch bảo vệ môi
xuống biển
trường
Dự án sử dụng phế Tất cả
Tất cả
Không thực hiện kế
liệu nhập khẩu làm
hoạch bảo vệ môi
nguyên liệu sản xuất
trường
Dự án không thuộc Tất cả
Tất cả
Không thực hiện kế
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danh mục từ 01 đến
hoạch bảo vệ môi
103 và 105, có phát
trường
sinh tổng lượng nước
thải công nghiệp từ
500 m³/ngày (24 giờ)
trở lên (trừ dự án nuôi
trồng thủy sản) hoặc từ
20.000 m³ khí thải/giờ
hoặc 10 tấn chất thải
rắn/ngày (24 giờ) trở
lên
Dự án đầu tư mở rộng Có tổng quy mô, công Thuộc đối tượng Có tổng quy mô, công
quy mô, nâng công suất (tính tổng cả phần cơ phải vận hành thử suất (tính tổng cả phần
suất hoặc thay đổi sở, khu công nghiệp đang nghiệm công trình cơ sở đang hoạt động
công nghệ (sản xuất, hoạt động và phần mở xử lý chất thải
và phần mở rộng, nâng
xử lý chất thải) của cơ rộng, nâng công suất) tới
công suất) tới mức
sở sản xuất, kinh mức tương đương với dự
tương đương với dự án
doanh, dịch vụ đang án tại cột 3 thứ tự từ 01
tại cột 4 thuộc đối
hoạt động; Dự án đầu đến 104 Phụ lục này
tượng phải đăng ký kế
tư mở rộng quy mô,
hoạch bảo vệ môi
thay đổi loại hình sản
trường thứ tự từ 01 đến
xuất của khu công
104 Phụ lục này
nghiệp đang hoạt động
Dự án nhận chìm vật Tất cả
Không
Không thực hiện kế
chất xuống biển
hoạch bảo vệ môi
trường
Dự án có hạng mục Các dự án có hạng mục Các dự án có hạng Các dự án có hạng mục
với quy mô tương với quy mô tương đương mục với quy mô với quy mô tương
đương hoặc tính chất hoặc tính chất tương tự tương đương hoặc đương hoặc tính chất
tương tự của các dự án của các dự án tại cột này, tính chất tương tự tương tự của các dự án
tại cột này, có số thứ có số thứ tự từ 1 đến 106 của các dự án tại cột tại cột này, có số thứ tự
tự từ 1 đến 106 của phải thực hiện đánh giá này, có số thứ tự từ 1 từ 1 đến 106 phải thực
Phụ lục này
tác động môi trường
đến 106 phải thực hiện đăng ký kế hoạch
hiện kiểm tra, xác bảo vệ môi trường
nhận hoàn thành
công trình bảo vệ
môi trường
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DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THUỘC TRÁCH NHIỆM THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
- Dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng
Chính phủ.
- Dự án có sử dụng từ 01 ha đất trở lên của khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia; dự án có sử
dụng từ 02 ha đất trở lên của khu di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia; từ 10 ha của khu di sản thế
giới hoặc khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng cấp quốc gia; từ 20 ha đất trở lên của khu dự
trữ sinh quyển.
- Dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện nguyên tử, nhà máy điện nhiệt hạch, lò phản ứng hạt nhân;
dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện công suất từ 600 MW trở lên; dự án đầu tư xây dựng nhà
máy thủy điện công suất từ 20 MW trở lên; công trình thủy lợi có dung tích hồ chứa từ 100.000.000
m3 nước trở lên.
- Dự án có lấn biển từ 20 ha trở lên; dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ từ 30 ha hoặc rừng sản
xuất là rừng tự nhiên từ 50 ha trở lên.
- Dự án đầu tư xây dựng nhà máy lọc, hóa dầu; dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất hóa chất,
thuốc bảo vệ thực vật, chất tẩy rửa, phụ gia, phân hoá học (trừ loại hình phối trộn), chế biến mủ cao
su có công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên; dự án nhà máy sản xuất xi măng công suất từ
1.200.000 tấn xi măng/năm trở lên; dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải phóng
xạ; dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất ắc quy có công suất từ 300.000 KWh/năm trở lên hoặc
600 tấn sản phẩm/năm trở lên; dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, lắp ráp ô tô công suất 1.000 ô
tô/năm trở lên; dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất bột giấy công suất từ 50.000 tấn sản
phẩm/năm trở lên; dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất giấy có sử dụng giấy phế liệu công suất từ
50.000 tấn sản phẩm/năm trở lên; dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất dầu ăn, bột ngọt, tinh bột
sắn, đường, chế biến sữa có công suất từ 50.000 tấn sản phẩm/năm trở lên; dự án đầu tư xây dựng
cơ sở sản xuất bia, nước giải khát có công suất từ 30.000.000 lít sản phẩm/năm trở lên; dự án đầu tư
xây dựng nhà máy sản xuất cồn, rượu có công suất từ 2.000.000 lít sản phẩm/năm trở lên; dự án đầu
tư xây dựng cơ sở dệt có nhuộm công suất từ 100.000.000 m2 vải/năm trở lên; dự án đầu tư xây
dựng cơ sở chế biến thủy sản công suất từ 20.000 tấn sản phẩm/năm trở lên.
- Dự án khai thác dầu khí; dự án nạo vét luồng đường thủy, luồng hàng hải, khu neo đậu tàu có quy
mô từ 1.000.000 m³/năm trở lên hoặc tổng lượng vật liệu nạo vét từ 10.000.000 m³ trở lên.
Các dự án nhận chìm vật chất xuống biển quy định tại mục 106 Phụ lục II và thuộc thẩm quyền cấp
phép nhận chìm của Bộ Tài nguyên và Môi trường; dự án thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xả nước
thải vào nguồn nước, cấp giấy phép khai thác khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, khu
đô thị có diện tích từ 200 ha trở lên; dự án đầu tư xây dựng cảng, khu neo đậu cho tàu có trọng tải
từ 50.000 DWT; dự án đầu tư xây dựng nhà máy, cơ sở hoặc khu liên hợp sản xuất gang, thép,
luyện kim công suất từ 300.000 tấn sản phẩm/năm trở lên.
- Dự án đầu tư xây dựng cơ sở tái chế, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường công suất từ
500 tấn/ngày (24 giờ) trở lên; dự án đầu tư xây dựng cơ sở tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
công suất từ 1.000 tấn/ngày (24 giờ) trở lên; dự án tái chế, xử lý chất thải nguy hại; dự án đầu tư
xây dựng cơ sở phá dỡ tàu cũ; dự án đầu tư xây dựng cơ sở khám chữa bệnh quy mô từ 1.000
giường bệnh trở lên (trừ trường hợp do Bộ Y tế cấp quyết định phê duyệt dự án đầu tư); Dự án đầu
tư xây dựng cơ sở sản xuất có sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.
- Dự án mở rộng quy mô, nâng cấp, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và khu
công nghiệp tới mức tương đương (bao gồm cả phần cũ và phần dự án mới) với dự án thứ tự từ mục
01 đến mục 09 của Phụ lục này.
- Dự án có hạng mục với quy mô tương đương hoặc tính chất tương tự các dự án từ mục 01 đến
mục 10 của Phụ lục này.
Các dự án thuộc cột 3 Phụ lục II nằm trên địa bàn 2 tỉnh trở lên hoặc nằm trên vùng biển không
xác định được trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc dự án nằm trên
địa bàn của 2 quốc gia trở lên./.
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DANH MỤC DỰ ÁN, PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ THUỘC THẨM
QUYỀN XÁC NHẬN KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CẤP TỈNH
1. Dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải xác nhận kế
hoạch bảo vệ môi trường quy định tại cột 4 Phụ lục II và thuộc Danh mục các loại hình sản xuất
công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao quy định tại Phụ lục IIa Nghị định này.
2. Dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc dự án, phương án đầu tư mở rộng quy
mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, có phát sinh lượng nước thải từ 50
m3/ngày (24 giờ) đến dưới 500 m3/ngày (24 giờ) hoặc chất thải rắn từ 05 tấn/ngày (24 giờ) đến
dưới 10 tấn/ngày (24 giờ) hoặc khí thải từ 10.000 m3 khí thải/giờ đến dưới 20.000 m3 khí thải/giờ
(bao gồm cả cơ sở đang hoạt động và phần mở rộng) trừ các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch
vụ quy định tại cột 3 Phụ lục II Nghị định này.
3. Dự án có hạng mục với quy mô, công suất tương đương hoặc tính chất tương tự các dự án
tại các mục 1 và 2 Phụ lục này.
4. Dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường
thực hiện trên địa bàn 2 huyện trở lên./.
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2. Thủ tục: Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng
đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không
phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công
trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở
nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng
ngoại giao (Đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực dự án vì mục đích quốc phòng
an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì nộp hồ sơ xin giao đất,
thuê đất trong thời gian thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê
duyệt mà không phải chờ đến khi hoàn thành việc giải phóng mặt bằng)
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh Kon Tum.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’ và buổi chiều từ 13h30’
đến 16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ
lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ, viết
phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.
Bước 3: Chi cục Quản lý Đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Rà soát, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ (trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ
thì có văn bản nêu rõ lý do không giải quyết và có văn bản trả lại, thực
hiện kết thúc hồ sơ trên hệ thống)
- Kiểm tra thực địa và chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai
lập trích lục, trích đo thửa đất
- Hoàn thiện hồ sơ tham mưu trình UBND tỉnh xem xét
Bước 4: UBND tỉnh xem xét ký Quyết định, chuyển kết quả cho Sở
Tài nguyên và Môi trường.
Bước 5: Văn phòng ĐKĐĐ Chuyển thông tin địa chính đến Cục thuế
để xác định nghĩa vụ tài chính
- Sau khi có thông báo thuế thì tổ chức liên hệ Chi cục QLĐĐ tiến
hành ký hợp đồng thuê đất, thực hiện bàn giao đất thực địa
Bước 8: Sau khi người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính Văn
phòng ĐKĐĐ in Giấy chứng nhận QSD đất trình lãnh đạo ký Giấy
chứng nhận QSD đất
Bước 9: Văn phòng ĐKĐĐ Quét (scan) Giấy chứng nhận QSD đất;
Vào sổ theo dõi, chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh
Bước 10: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành
chính công tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghĩ
lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn xin giao đất, cho thuê đất (theo mẫu) hoặc Tờ trình (Bản chính).
hồ sơ:
- Thuyết minh dự án đầu tư đối với dự án không phải trình cơ quan nhà
nước có thẩm quyền xét duyệt, dự án không phải cấp giấy chứng nhận
đầu tư
- Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của tổ chức sử dụng đất đối với trường hợp
không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình; Trường hợp xin giao
đất cho cơ sở tôn giáo thì phải có báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng
công trình tôn giáo.
- Văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép xây dựng công trình (Thực
hiện văn bản này đối với đất xây dựng công trình của các cơ sở tôn
Trình tự thực hiện:
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giáo).
- Trích lục hoặc trích đo địa chính khu đất
- Chứng từ ký quỹ và các loại văn bản giấy tờ chứng mình về năng lực
tài chính của chủ dự án tại thời điểm đầu tư.
- Nếu dự án thuộc quy định tại Điều 61, 62 Luật Đất đai:
+ Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã
được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt (Kèm theo phương án và chứng
từ chứng minh đã thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư)
(Thực hiện văn bản này đối với trường hợp thu hồi đất mà phải bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư).
+ Quyết định thu hồi đất hoặc Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện thu
hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất.
- Nếu dự án không thuộc quy định tại Điều 61, 62 Luật Đất đai:
+ Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ
chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng
đất nông nghiệp để thực hiện dự án.
+ Văn bản của UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, điều
chỉnh thời hạn sử dụng đất và hồ sơ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng
đất.
+ Quyết định thu hồi đất đối với trường hợp đất không có quyền chuyển
nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của
pháp luật về đất đai mà chủ đầu tư dự án đã thực hiện mua bán tài sản
gắn liền với đất (nếu có).
+ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
+ Hợp đồng mua bán tài sản tài sản gắn liền với đất và Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
- Hồ sơ đánh giá chất lượng rừng đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm
tra đạt yêu cầu (Thực hiện các văn bản này trong trường hợp dự án có
ảnh hưởng đến rừng).
- Phương án trồng rừng thay thế đã được cơ quan có thẩm quyền xét
duyệt hoặc chứng từ đã nộp tiền để trồng rừng thay thế (Thực hiện các
văn bản này trong trường hợp dự án có ảnh hưởng đến rừng).
- Văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp
chuyển mục đích sử dụng từ 10 héc ta đất trồng lúa trở lên; từ 20 héc ta
đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên hoặc Nghị quyết của Hội
đồng nhân dân tỉnh Kon Tum đối với trường hợp chuyển mục đích sử
dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất
rừng đặc dụng (Thực hiện văn bản này trong trường hợp dự án có ảnh
hưởng đến đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.
- Văn bản của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao đối với khu
đất sử dụng để thực hiện dự án đầu tư tại xã, phường, thị trấn biên giới
(Thực hiện văn bản này trong trường hợp dự án có vốn đầu tư trực tiếp
của nhà đầu tư nước ngoài, không thuộc trường hợp Quốc hội, Thủ
tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư).
- Thủ tục về môi trường (Danh mục các dự án được quy định tại Nghị
định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ).
Phụ lục: Chi tiết các Điều 61, 62 Luật Đất đai năm 2013 và khoản 4
Điều 16 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 được đính
kèm và Danh mục các dự án được quy định tại Nghị định số
40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ được đính kèm
b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ gốc và 01 bộ sao)
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Thời hạn giải quyết:

Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:

Kết quả thực hiện:
Phí, Lệ phí:
Tên mẫu đơn, tờ khai:
Yêu cầu điều kiện

Căn cứ pháp lý:

Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (không kể thời
gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).
Trường hợp đất có rừng thì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn thời gian 03 ngày làm việc.
Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kon Tum.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng đăng ký đất đai; Các Sở, Ban, Ngành
có liên quan; UBND các huyện, thành phố nơi có đất.
Quyết định hành chính và Giấy chứng nhận.
- Phí thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất: 1.200.000 đồng/hồ sơ.
- Lệ phí cấp GCNQSD đất: 100.000 đồng/giấy.
Đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (Mẫu số 01 Thông
tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014)
- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp
đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự
án đầu tư khác.
- Nội dung hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất phải thể hiện rõ
người bán tài sản tự nguyện trả lại đất để Nhà nước thu hồi đất và cho
người mua tài sản thuê đất.
- Luật Đất đai năm 2013.
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.
- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ.
- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP, ngày 03/3/2006 của Chính phủ.
- Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/06/2014 của Chính phủ.
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường.
- Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 05/6/2013 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Thông tư số 26/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2015 của Bộ Nông
nghiệp và PTNT.
- Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND, ngày 24/7/2008 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Kon Tum.
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum
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Mẫu số 01:
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên
và Môi trường)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------ĐƠN 1….
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân 2 ........................................
1. Người xin giao đấ t/cho thuê đấ t/cho phép chuyể n mục đić h sử du ̣ng đấ t 3 ..................................
...........................................................................................................................................................
2. Địa chỉ/tru ̣ sở chiń h: ......................................................................................................................
3. Địa chỉ liên hệ: ...............................................................................................................................
4. Địa điể m khu đấ t:...........................................................................................................................
5. Diện tić h (m2): ...............................................................................................................................
6. Để sử du ̣ng vào mu ̣c đić h:4 ...........................................................................................................
7. Thời hạn sử dụng: ..........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
8. Cam kết sử dụng đấ t đúng mục đích, chấ p hành đúng các quy định của pháp luật đấ t đai, nộp tiền
sử dụng đấ t/tiền thuê đấ t (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;
Các cam kết khác (nếu có): ................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

------------------------------1
Ghi rõ đơn xin giao đấ t hoặc xin thuê đấ t hoặc xin chuyể n mu ̣c đích sử du ̣ng đấ t
2
Ghi rõ tên UBND cấ p có thẩm quyền giao đấ t, cho thuê đấ t, cho phép chuyể n mu ̣c đích sử du ̣ng
đấ t
3
Ghi rõ họ, tên cá nhân xin sử du ̣ng đấ t/cá nhân đại diện cho hộ gia đình/cá nhân đại diện cho tổ
chức; ghi thông tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân hoặc Hộ
chiếu…); ghi thông tin về tổ chức (Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công
nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức
kinh tế…)
4
Trường hợp đã được cấ p giấ y chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấ p thuận đầu tư thì ghi rõ mu ̣c
đích sử du ̣ng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấ y chứng nhận đầu tư hoặc cấ p văn bản chấ p
thuận đầu tư
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Phụ lục: Chi tiết các Điều 61, 62 Luật Đất đai năm 2013 và khoản 4 Điều 16 Nghị định số
43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ
Điều 61. Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh
Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh trong các trường hợp sau đây:
1. Làm nơi đóng quân, trụ sở làm việc;
2. Xây dựng căn cứ quân sự;
3. Xây dựng công trình phòng thủ quốc gia, trận địa và công trình đặc biệt về quốc phòng, an ninh;
4. Xây dựng ga, cảng quân sự;
5. Xây dựng công trình công nghiệp, khoa học và công nghệ, văn hoá, thể thao phục vụ trực tiếp
cho quốc phòng, an ninh;
6. Xây dựng kho tàng của lực lượng vũ trang nhân dân;
7. Làm trường bắn, thao trường, bãi thử vũ khí, bãi huỷ vũ khí;
8. Xây dựng cơ sở đào tạo, trung tâm huấn luyện, bệnh viện, nhà an dưỡng của lực lượng vũ trang
nhân dân;
9. Xây dựng nhà công vụ của lực lượng vũ trang nhân dân;
10. Xây dựng cơ sở giam giữ, cơ sở giáo dục do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý.
Điều 62. Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vi ̀ lợi ích quốc gia, công cộng
Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong các trường
hợp sau đây:
1. Thực hiện các dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư mà phải thu
hồi đất;
2. Thực hiê ̣n các dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất,
bao gồm:
a) Dự án xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; khu đô thị mới,
dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);
b) Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở trung
ương; trụ sở của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao; công trình di tích lịch sử - văn hóa,
danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công
trình sự nghiệp công cấp quốc gia;
c) Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát
nước, điện lực, thông tin liên lạc; hệ thống dẫn, chứa xăng dầu, khí đốt; kho dự trữ quốc gia; công
trình thu gom, xử lý chất thải;
3. Thực hiện các dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất bao gồm:
a) Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình
di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài,
bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương;
b) Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước,
thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải;
c) Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà
ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa,
thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng;
d) Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông
thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án
phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng;
đ) Dự án khai thác khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, trừ trường hợp khai thác
khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng
sản phân tán, nhỏ lẻ và khai thác tận thu khoáng sản.
Khoản 4 Điều 16 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Trường hợp diện tích đất thực
hiện dự án sản xuất, kinh doanh có phần diện tích đất mà người đang sử dụng đất không có quyền
chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai
thì chủ đầu tư được phép thỏa thuận mua tài sản gắn liền với đất của người đang sử dụng đất, Nhà
nước thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho chủ đầu tư thuê đất để thực hiện dự
án. Nội dung hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất phải thể hiện rõ người bán tài sản tự nguyện
trả lại đất để Nhà nước thu hồi đất và cho người mua tài sản thuê đất.
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Phụ lục: Danh mục các dự án được quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP
ngày13/05/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2015/NĐCP ngày 14 tháng 02 năm 2015:
DANH MỤC DỰ ÁN PHẢI LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
HOẶC DỰ ÁN, PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ PHẢI ĐĂNG KÝ KẾ
HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Đối tượng thuộc cột
3 phải lập hồ sơ đề
Đối tượng phải lập báo
Đối tượng phải đăng
nghị kiểm tra, xác
STT
Dự án
cáo đánh giá tác động
ký kế hoạch bảo vệ
nhận hoàn thành
môi trường
môi trường
công trình bảo vệ
môi trường
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Các dự án thuộc thẩm Tất cả
Thuộc đối tượng Không thực hiện kế
quyền quyết định chủ
phải vận hành thử hoạch bảo vệ môi
trương đầu tư của
nghiệm công trình trường
Quốc hội, Thủ tướng
xử lý chất thải
Chính phủ
(Khoản 2 Điều 16b
Nghị
định
số
18/2015/NĐ-CP)
Dự án có sử dụng đất Tất cả (trừ các dự án đầu Thuộc đối tượng Các dự án đầu tư xây
hoặc mặt nước của tư xây dựng công trình phải vận hành thử dựng công trình quản lý
vườn quốc gia, khu quản lý bảo vệ vườn quốc nghiệm công trình bảo vệ vườn quốc gia,
bảo tồn thiên nhiên, gia, khu bảo tồn thiên xử lý chất thải
khu bảo tồn thiên
khu di sản thế giới, nhiên, khu di sản thế giới,
nhiên, khu di sản thế
khu dự trữ sinh quyển, khu dự trữ sinh quyển
giới, khu dự trữ sinh
công viên địa chất, khu theo quy hoạch được cấp
quyển theo quy hoạch
Ramsar
có thẩm quyền phê duyệt;
được cấp có thẩm
các dự án thuộc cột 5 Phụ
quyền phê duyệt; các
lục này nằm trong vùng
dự án tại cột này nằm
chuyển tiếp của khu dự
trong vùng chuyển tiếp
trữ sinh quyển)
của khu dự trữ sinh
quyển
Dự án có sử dụng đất Tất cả (trừ các dự án bảo Thuộc đối tượng Không thực hiện kế
hoặc mặt nước của khu quản, tu bổ, phục hồi, cải phải vận hành thử hoạch bảo vệ môi
di tích lịch sử - văn tạo, tôn tạo, công trình nghiệm công trình trường
hóa hoặc khu danh lam nhằm phục vụ việc quản xử lý chất thải
thắng cảnh đã được lý, vệ sinh môi trường,
xếp hạng cấp quốc gia bảo vệ khu di tích lịch sử
- văn hóa hoặc khu danh
lam thắng cảnh đã được
xếp hạng cấp quốc gia)
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả đối với rừng đặc Thuộc đối tượng Không thực hiện kế
sử dụng đất rừng
dụng, phòng hộ
phải vận hành thử hoạch bảo vệ môi
Từ 10 ha trở lên đối với nghiệm công trình trường
rừng tự nhiên
xử lý chất thải
Dưới 10 ha đối với
Từ 50 ha trở lên đối với
rừng tự nhiên
loại rừng khác
Dưới 50 ha đối với các
loại rừng khác
Dự án đầu tư xây dựng Diện tích từ 05 ha trở lên Thuộc đối tượng Diện tích dưới 05 ha tại
có san lấp hồ, ao, đầm, tại đô thị, khu dân cư phải vận hành thử đô thị, khu dân cư hoặc
phá
hoặc từ 10 ha trở lên tại nghiệm công trình dưới 10 ha tại các vùng
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các vùng khác đối với hồ, xử lý chất thải
khác đối với hồ, ao,
ao, đầm, phá
đầm, phá
Nhóm các dự án về xây dựng
Dự án đầu tư xây dựng Diện tích từ 5 ha trở lên Tất cả (trừ trường Diện tích dưới 5 ha
kết cấu hạ tầng kỹ
hợp không có trạm,
thuật đô thị, các khu
nhà máy xử lý nước
dân cư
thải)
Dự án đầu tư xây dựng Chiều dài công trình từ Tất cả (trừ trường Chiều dài công trình
mới hệ thống thoát 10 km trở lên đối với dự hợp không có trạm, dưới 10 km đối với dự
nước đô thị, thoát án đầu tư xây dựng mới nhà máy xử lý nước án đầu tư xây dựng mới
nước khu dân cư
hệ thống thoát nước đô thải)
hệ thống thoát nước đô
thị, thoát nước khu dân cư
thị, thoát nước khu dân
cư
Dự án nạo vét kênh Diện tích khu vực nạo vét Không
Diện tích khu vực nạo
mương, lòng sông, hồ từ 10 ha trở lên đối với
vét dưới 10 ha đối với
các dự án nạo vét kênh
các dự án nạo vét kênh
mương, lòng sông, hồ
mương, lòng sông, hồ
hoặc có tổng khối lượng
hoặc có tổng khối
nạo vét từ 100.000 m³ trở
lượng nạo vét dưới
lên
100.000 m³
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả
Tất cả
Không thực hiện kế
hạ tầng kỹ thuật khu
hoạch bảo vệ môi
công nghiệp, khu công
trường
nghệ cao, cụm công
nghiệp, khu chế xuất,
làng nghề
Dự án đầu tư xây dựng Diện tích sàn từ 20.000 Tất cả (trừ trường Diện tích sàn từ 10.000
siêu thị, khu thương m2 trở lên
hợp không có trạm, m2 đến dưới 20.000 m2
mại, trung tâm thương
nhà máy xử lý nước
mại
thải)
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả
Tất cả (trừ trường Không thực hiện kế
chợ hạng 1, 2 trên địa
hợp không có trạm, hoạch bảo vệ môi
bàn thành phố, thị xã,
nhà máy xử lý nước trường
thị trấn
thải)
Dự án đầu tư xây dựng Từ 100 giường bệnh trở Tất cả (trừ trường Từ 20 đến dưới 100
cơ sở khám chữa bệnh lên
hợp không có trạm, giường bệnh
và cơ sở y tế khác
nhà máy xử lý nước
thải)
Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở lưu trú du lịch từ Tất cả (trừ trường Cơ sở lưu trú từ 50
cơ sở lưu trú du lịch, 200 phòng trở lên
hợp không có trạm, phòng đến dưới 200
khu dân cư
Khu dân cư cho 2.000 nhà máy xử lý nước phòng
người sử dụng hoặc 400 thải)
Khu dân cư từ 1.000
hộ trở lên
đến dưới 2.000 người
sử dụng hoặc từ 200
đến dưới 400 hộ sử
dụng
Dự án đầu tư xây dựng Có diện tích từ 10 ha trở Tất cả (trừ trường Có diện tích từ 5 ha đến
khu du lịch, khu thể lên đối với khu du lịch, hợp không có trạm, dưới 10 ha đối với khu
thao, vui chơi giải trí, khu thể thao, vui chơi giải nhà máy xử lý nước du lịch, khu thể thao,
sân golf
trí
thải)
vui chơi giải trí
Tất cả đối với sân golf
Không thực hiện kế
hoạch bảo vệ môi
trường đối với sân golf
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Dự án đầu tư xây dựng Có diện tích từ 10 ha trở Không
nghĩa trang
lên đối với nghĩa trang
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả đối với cơ sở hỏa
cơ sở hỏa táng
táng

Có diện tích dưới 10 ha
đối với nghĩa trang
Không thực hiện kế
hoạch bảo vệ môi
trường đối với cơ sở
hỏa táng
Không thực hiện kế
hoạch bảo vệ môi
trường

Dự án đầu tư xây dựng Tất cả
Không
trung tâm huấn luyện
quân sự, trường bắn,
cảng quốc phòng, kho
tàng quân sự, khu kinh
tế quốc phòng
Dự án đầu tư xây dựng Có chiều dài đường bao Thuộc đối tượng Có chiều dài đường bao
có lấn biển, lấn sông ven biển từ 5.000 m trở phải vận hành thử ven biển từ 1000 m đến
lên hoặc diện tích lấn nghiệm công trình dưới 5.000 m hoặc diện
biển từ 5 ha trở lên
xử lý chất thải
tích lấn biển từ 01 ha
Có chiều dài đường bao
đến dưới 5 ha
ven sông từ 1.000 m trở
Có chiều dài đường bao
lên hoặc diện tích lấn
ven sông từ 500 m đến
sông từ 01 ha trở lên
dưới 1.000 m hoặc diện
tích lấn sông từ 0,5 đến
dưới 1,0 ha
Nhóm các dự án về sản xuất vật liệu xây dựng
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả các dự án đầu tư Tất cả
Không thực hiện kế
cơ sở sản xuất xi xây dựng cơ sở sản xuất
hoạch bảo vệ môi
măng, sản xuất clinke xi măng có công đoạn sản
trường đối với dự án
xuất clinker
đầu tư xây dựng cơ sở
sản xuất xi măng có
công đoạn sản xuất
Trạm nghiền xi măng
clinker
công suất từ 100.000
Trạm nghiền xi măng
tấn/năm trở lên
công suất dưới 100.000
tấn/năm
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 50 triệu viên Thuộc đối tượng Công suất dưới 50 triệu
cơ sở sản xuất gạch, gạch, ngói (trừ gạch, ngói phải vận hành thử viên gạch, ngói (trừ
ngói, tấm lợp fibro xi không
nung)
quy nghiệm công trình gạch, ngói không nung)
măng
chuẩn/năm trở lên hoặc từ xử lý chất thải
quy chuẩn/năm hoặc
500.000 m2 tấm lợp fibro
dưới 500.000 m2 tấm
xi măng/năm trở lên
lợp fibro xi măng/năm
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 100.000 Thuộc đối tượng Công
suất
dưới
cơ sở sản xuất gạch ốp m2/năm trở lên
phải vận hành thử 100.000 m2/năm
lát các loại
nghiệm công trình
xử lý chất thải
Dự án cơ sở sản xuất Công suất từ 50.000 tấn Thuộc đối tượng Công suất dưới 50.000
nguyên vật liệu xây sản phẩm/năm trở lên
phải vận hành thử tấn sản phẩm/năm
dựng khác
nghiệm công trình
xử lý chất thải
Dự án sản xuất bê tông Công suất từ 1.000 tấn Thuộc đối tượng Công suất dưới 1.000
nhựa nóng, bê tông sản phẩm/ngày trở lên
phải vận hành thử tấn sản phẩm/ngày
thương phẩm
nghiệm công trình
xử lý chất thải
Nhóm các dự án về giao thông
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả
Không
Không thực hiện kế
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công trình giao thông
ngầm; xây dựng công
trình cáp treo
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả đối với đường ô tô Không
đường ôtô; đường sắt, cao tốc, đường sắt, đường
đường sắt trên cao
sắt trên cao
Đường ô tô cấp kỹ thuật
I, II có chiều dài từ 10 km
trở lên

hoạch bảo
trường

vệ

môi

Không thực hiện kế
hoạch bảo vệ môi
trường
Đường ôtô cấp kỹ thuật
I, II có chiều dài từ 05
km đến dưới 10 km
Đường ô tô cấp kỹ
Đường ô tô cấp kỹ thuật
thuật III, IV có chiều
III, IV có chiều dài từ 30
dài từ 05 km đến dưới
km trở lên
30 km
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả đối với đường cất Chỉ thực hiện đối với Không thực hiện kế
cảng hàng không, sân hạ cánh, nhà ga hành dự án đầu tư xây hoạch bảo vệ môi
bay (đường cất hạ khách
dựng có nhà ga hành trường
cánh, nhà ga hàng hóa,
khách (thuộc đối
nhà ga hành khách)
Nhà ga hàng hóa có công tượng phải vận hành Nhà ga hàng hóa có
suất từ 200.000 tấn hàng thử nghiệm công công suất dưới 200.000
hóa/năm trở lên
trình xử lý chất thải) tấn hàng hóa/năm
Dự án đầu tư xây dựng Chiều dài từ 500 m trở Không
Chiều dài từ 100 m đến
cầu đường bộ, cầu lên (không kể đường dẫn)
dưới 500 m (không kể
đường sắt
đường dẫn)
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả
Chỉ thực hiện đối với Không thực hiện kế
cảng sông, cảng biển;
dự án đầu tư xây hoạch bảo vệ môi
khu neo đậu tránh trú
dựng cảng biển trường
bão; nạo vét luồng
(thuộc đối tượng
hàng hải, luồng đường
phải vận hành thử
thủy nội địa
nghiệm công trình
xử lý chất thải)
Dự án đầu tư xây dựng Diện tích sử dụng đất từ 5 Thuộc đối tượng Diện tích sử dụng đất
bến xe khách, nhà ga ha trở lên
phải vận hành thử từ 01 ha đến dưới 05 ha
đường sắt
nghiệm công trình
xử lý chất thải
Nhóm các dự án về năng lượng, phóng xạ, điện tử
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả
Tất cả
Không thực hiện kế
lò phản ứng hạt nhân;
hoạch bảo vệ môi
dự án đầu tư xây dựng
trường
nhà máy điện hạt nhân,
nhà máy nhiệt điện
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả
Tất cả
Không thực hiện kế
cơ sở sản xuất, kinh
hoạch bảo vệ môi
doanh, dịch vụ có sử
trường
dụng chất phóng xạ
hoặc phát sinh chất
thải phóng xạ
Dự án đầu tư xây dựng Trên diện tích từ 200 ha Không
Trên diện tích từ 50 ha
nhà máy phong điện, trở lên đối với nhà máy
đến dưới 200 ha đối với
quang điện, thủy điện phong điện, quang điện
nhà máy phong điện,
Tất cả các nhà máy thủy
quang điện
điện có công suất từ 02
Các nhà máy thủy điện
MW trở lên
có công suất dưới 02
Tất cả các dự án thủy
MW
điện có chuyển nước sang
Không thực hiện kế
37

lưu vực khác

hoạch bảo vệ môi
trường
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả tuyến đường dây Không
Không thực hiện kế
tuyến đường dây tải tải điện từ 500 kV trở lên
hoạch bảo vệ môi
điện
Tuyến đường dây tải điện
trường
220 kV có chiều dài từ
Tuyến đường dây tải
100 km trở lên
điện 220 kV có chiều
dài từ 01 km đến dưới
100 km
Dự án sản xuất, gia Công suất từ 500.000 sản Thuộc đối tượng Công suất từ 100.000
công các thiết bị điện, phẩm/năm trở lên đối với phải vận hành thử sản phẩm/năm đến dưới
điện tử và các linh thiết bị điện tử, linh kiện nghiệm công trình 500.000 sản phẩm/năm
kiện điện tử
điện, điện tử
xử lý chất thải
đối với thiết bị điện tử,
Công suất từ 500 tấn sản
linh kiện điện, điện tử
phẩm/năm trở lên đối với
Công suất từ 100 tấn
thiết bị điện
sản phẩm/năm đến dưới
500 tấn sản phẩm/năm
đối với thiết bị điện
Nhóm các dự án về thủy lợi, khai thác rừng, trồng trọt
Dự án đầu tư xây dựng Dung tích hồ chứa từ Không
Dung tích hồ chứa dưới
công trình hồ chứa 500.000 m³ nước trở lên
500.000 m³
nước
Dự án đầu tư xây dựng Tưới, tiêu thoát nước, cấp Không
Tưới, tiêu thoát nước,
công trình tưới, cấp nước cho diện tích từ 500
cấp nước cho diện tích
nước, tiêu thoát nước ha trở lên
từ 50 ha đến dưới 500
phục vụ nông, lâm,
ha
ngư nghiệp
Dự án đầu tư xây dựng Có chiều dài từ 1.000 m Không
Có chiều dài dưới
mới đê sông, đê biển trở lên
1.000 m
Nhóm các dự án về khai thác, chế biến khoáng sản; khai thác tài nguyên nước
Dự án khai thác Tất cả
Thuộc đối tượng Không thực hiện kế
khoáng sản (bao gồm
phải vận hành thử hoạch bảo vệ môi
cả dự án khai thác có
nghiệm công trình trường
công đoạn làm giàu
xử lý chất thải
khoáng sản); Dự án
khai thác cát, sỏi và
khoáng sản khác trên
sông, suối, kênh, rạch,
hồ chứa và vùng cửa
sông, ven biển và các
dự án khác thuộc đối
tượng phải đánh giá
tác động tới lòng, bờ,
bãi sông theo quy định
của pháp luật về tài
nguyên nước
Dự án chế biến, tinh Tất cả
Tất cả
Không thực hiện kế
chế khoáng sản độc
hoạch bảo vệ môi
hại, kim loại; chế biến
trường
khoáng sản rắn sử
dụng hóa chất độc hại
Dự án chế biến, tinh Công suất từ 50.000 m³
Công suất dưới 50.000
chế khoáng sản rắn sản phẩm/năm trở lên
m³ sản phẩm/năm
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khác
Dự án khai thác nước Công suất khai thác từ Không
cấp cho hoạt động sản 5.000 m³ nước/ngày (24
xuất, kinh doanh, dịch giờ) trở lên đối với nước
vụ và sinh hoạt
dưới đất
Công suất khai thác từ
100.000 m³ nước/ngày
(24 giờ) trở lên đối với
nước mặt

Dự án tuyển, làm giàu Tất cả
đất hiếm, khoáng sản
có tính phóng xạ

Tất cả

Công suất khai thác từ
500 m³ nước/ngày (24
giờ) đến dưới 5.000 m³
nước/ngày (24 giờ) đối
với nước dưới đất
Công suất khai thác từ
5.000 m³ nước/ngày
(24 giờ) đến dưới
100.000 m³ nước/ ngày
(24 giờ) đối với nước
mặt
Không thực hiện kế
hoạch bảo vệ môi
trường

Nhóm các dự án về dầu khí
Dự án khai thác dầu, Tất cả
Tất cả (trừ các dự án Không thực hiện kế
khí
khoan bổ sung thêm hoạch bảo vệ môi
giếng tại giàn đầu trường
giếng không người
hoặc cải hoán giàn
đầu giếng không
người)
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả các dự án đầu tư Chỉ thực hiện đối với Tất cả các dự án chiết
nhà máy lọc hóa dầu, xây dựng nhà máy lọc nhà máy lọc hóa nạp LPG, pha chế dầu
sản xuất sản phẩm hóa hóa dầu (trừ các dự án dầu; cơ sở sản xuất nhờn
dầu, dung dịch khoan, chiết nạp LPG, pha chế sản phẩm hóa dầu,
hóa phẩm dầu khí, chế dầu nhờn)
chế biến khí, dung
biến các sản phẩm khí;
dịch khoan, hóa
dự án đầu tư xây dựng
phẩm dầu khí
tuyến đường ống dẫn Cơ sở sản xuất sản phẩm
Cơ sở sản xuất sản
dầu, khí; dự án đầu tư hóa dầu, chế biến khí,
phẩm hóa dầu, chế biến
xây dựng khu trung dung dịch khoan, hóa
khí, dung dịch khoan,
chuyển dầu, khí
phẩm dầu khí có công
hóa phẩm dầu khí có
suất từ 500 tấn sản
công suất từ 50 tấn sản
phẩm/năm trở lên; tuyến
phẩm/năm đến dưới
đường ống dẫn dầu, khí
500 tấn sản phẩm/năm;
có chiều dài từ 20 km trở
tuyến đường ống dẫn
lên
dầu, khí có chiều dài từ
05 km đến dưới 20 km
Tất cả các dự án đầu tư
Không thực hiện kế
xây dựng khu trung
hoạch bảo vệ môi
chuyển dầu, khí
trường
Dự án đầu tư xây dựng Kho có tổng sức chứa từ Chỉ áp dụng đối với Kho có tổng sức chứa
kho xăng dầu, cửa 5.000 m³ trở lên
kho xăng dầu thuộc dưới 5.000 m³
hàng kinh doanh xăng Cửa hàng có sức chứa từ đối tượng phải vận Cửa hàng có sức chứa
dầu
1.000 m³ trở lên/cửa hàng hành thử nghiệm dưới 1.000 m³/cửa hàng
công trình xử lý chất
thải
Nhóm các dự án về xử lý, tái chế chất thải
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả
Tất cả; đối với dự án Không thực hiện kế
cơ sở tái chế, xử lý
đầu tư xây dựng cơ hoạch bảo vệ môi
chất thải rắn, chất thải
sở tái chế, xử lý chất trường
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nguy hại

thải nguy hại thực
hiện theo quy định
về quản lý chất thải
Tất cả
Không thực hiện kế
hoạch bảo vệ môi
trường

Dự án đầu tư xây dựng Tất cả
hệ thống xử lý nước
thải đô thị tập trung;
Dự án đầu tư xây dựng
hệ thống xử lý nước
thải công nghiệp tập
trung có từ 02 cơ sở
trở lên.
Nhóm các dự án về cơ khí, luyện kim
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả
Tất cả
Không thực hiện kế
nhà máy, cơ sở hoặc
hoạch bảo vệ môi
khu liên hợp sản xuất
trường
gang, thép, luyện kim
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 5.000 tấn Thuộc đối tượng Công suất dưới 5.000
cơ sở cán, kéo, định sản phẩm/năm trở lên
phải vận hành thử tấn sản phẩm/năm
hình kim loại
nghiệm công trình
xử lý chất thải
Dự án đầu tư xây dựng Tàu có trọng tải từ 1.000 Tất cả
Tàu có trọng tải dưới
cơ sở đóng mới, sửa DWT trở lên
1.000 DWT
chữa tàu thủy
Dự án đầu tư xây dựng Có năng lực sản xuất từ Thuộc đối tượng Có năng lực sản xuất
cơ sở sản xuất, sửa 500
công-ten-nơ,
rơ phải vận hành thử dưới 500 công-ten-nơ,
chữa công-ten-nơ, rơ móc/năm trở lên
nghiệm công trình rơ móc/năm
móc
Có năng lực sửa chữa từ xử lý chất thải
Có năng lực sửa chữa
2.500 công-ten-nơ, rơ
dưới 2.500 công-tenmóc/năm trở lên
nơ, rơ móc/năm
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả
Thuộc đối tượng Không thực hiện kế
cơ sở đóng mới, sửa
phải vận hành thử hoạch bảo vệ môi
chữa, lắp ráp đầu máy,
nghiệm công trình trường
toa xe
xử lý chất thải
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 5.000 xe Thuộc đối tượng Công suất dưới 5.000
cơ sở sản xuất, sửa máy/ năm trở lên
phải vận hành thử xe máy/năm
chữa, lắp ráp xe máy, Công suất từ 500 ô nghiệm công trình Công suất dưới 500 ô
ô tô
tô/năm trở lên
xử lý chất thải
tô/năm
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 1.000 tấn Thuộc đối tượng Công suất dưới 1.000
cơ sở chế tạo máy sản phẩm/năm trở lên
phải vận hành thử tấn sản phẩm/năm
móc, thiết bị, công cụ
nghiệm công trình
xử lý chất thải
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 500 tấn sản Tất cả
Công suất dưới 500 tấn
cơ sở mạ, phun phủ và phẩm/năm trở lên
sản phẩm/năm
đánh bóng kim loại
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả
Thuộc đối tượng Không thực hiện kế
cơ sở sản xuất, sửa
phải vận hành thử hoạch bảo vệ môi
chữa vũ khí, khí tài,
nghiệm công trình trường
trang thiết bị kỹ thuật
xử lý chất thải
quân sự
Nhóm các dự án về chế biến gỗ, sản xuất thủy tinh, gốm sứ
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 5.000 m³ Thuộc đối tượng Công suất dưới 5.000
cơ sở chế biến gỗ, dăm sản phẩm/năm trở lên
phải vận hành thử m³ sản phẩm/năm
gỗ từ gỗ tự nhiên
nghiệm công trình
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xử lý chất thải
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 100.000 Thuộc đối tượng Công
suất
dưới
cơ sở sản xuất ván ép m2/năm trở lên
phải vận hành thử 100.000 m2/năm
nghiệm công trình
xử lý chất thải
Dự án đầu tư xây dựng Có tổng diện tích kho, Thuộc đối tượng Có tổng diện tích kho,
cơ sở sản xuất đồ gỗ bãi, nhà xưởng từ 10.000 phải vận hành thử bãi, nhà xưởng dưới
m2 trở lên
nghiệm công trình 10.000 m2
xử lý chất thải
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 1.000 tấn Tất cả
Công suất từ 100 tấn
cơ sở sản xuất thủy sản
phẩm/năm
hoặc
sản phẩm/năm đến dưới
tinh, gốm sứ
10.000 sản phẩm/năm trở
1.000
tấn
sản
lên
phẩm/năm hoặc từ
1.000 sản phẩm/năm
đến dưới 10.000 sản
phẩm/năm
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 1.000.000 Tất cả
Công suất từ 100.000
nhà máy sản xuất bóng sản phẩm/năm trở lên
sản phẩm/năm đến dưới
đèn, phích nước
1.000.000
sản
phẩm/năm
Nhóm các dự án về sản xuất, chế biến thực phẩm
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 200 gia Tất cả
Công suất từ 50 gia
cơ sở giết mổ gia súc, súc/ngày trở lên hoặc từ
súc/ngày đến dưới 200
gia cầm tập trung
3.000 gia cầm/ngày trở
gia súc/ngày hoặc từ
lên
500 gia cầm/ngày đến
dưới
3.000
gia
cầm/ngày
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 1.000 tấn Tất cả
Công suất từ 100 tấn
cơ sở chế biến thủy sản phẩm/năm trở lên
sản phẩm/năm đến dưới
sản, bột cá, các phụ
1.000
tấn
sản
phẩm thủy sản
phẩm/năm
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 10.000 tấn Tất cả
Công suất từ 500 tấn
cơ sở sản xuất đường đường/năm trở lên
đường/năm đến dưới
10.000 tấn đường/năm
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 500.000 lít Tất cả
Công suất từ 100.000
cơ sở sản xuất cồn, sản phẩm/năm trở lên
lít sản phẩm/năm đến
rượu
dưới 500.000 lít sản
phẩm/năm
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 1.000.000 lít Tất cả
Công suất từ 200.000
cơ sở sản xuất bia, sản phẩm/năm trở lên
lít sản phẩm/năm đến
nước giải khát
dưới 1.000.000 lít sản
phẩm/năm
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 5.000 tấn Tất cả
Công suất dưới 5.000
cơ sở sản xuất bột ngọt sản phẩm/năm trở lên
tấn sản phẩm/năm
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 10.000 tấn Tất cả
Công suất từ 500 tấn
cơ sở sản xuất, chế sản phẩm/năm trở lên
sản phẩm/năm đến
biến sữa
10.000
tấn
sản
phẩm/năm
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 10.000 tấn Tất cả
Công suất từ 500 tấn
cơ sở sản xuất, chế sản phẩm/năm trở lên
sản phẩm/năm đến dưới
biến dầu ăn
10.000
tấn
sản
phẩm/năm
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 20.000 tấn Tất cả
Công suất từ 1.000 tấn
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cơ sở sản xuất bánh, sản phẩm/năm trở lên
kẹo

sản phẩm/năm đến dưới
20.000
tấn
sản
phẩm/năm
Công suất từ 500.000
lít nước/năm đến dưới
2.000.000 lít/năm

Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 2.000.000 lít Không
cơ sở sản xuất nước nước/năm trở lên
lọc, nước tinh khiết
đóng chai
Nhóm các dự án về chế biến nông sản
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả đối với sản xuất Thuộc đối tượng Không thực hiện kế
cơ sở sản xuất thuốc lá thuốc lá điếu
phải vận hành thử hoạch bảo vệ môi
điếu, cơ sở chế biến
nghiệm công trình trường đối với sản xuất
nguyên liệu thuốc lá Công suất chế biến từ xử lý chất thải
thuốc lá điếu
1.000
tấn
nguyên
Công suất chế biến từ
liệu/năm trở lên
100
tấn
nguyên
liệu/năm đến dưới
1.000
tấn
nguyên
liệu/năm
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 10.000 tấn Tất cả
Công suất dưới 10.000
cơ sở sản xuất, chế sản phẩm/năm trở lên
tấn sản phẩm/năm
biến nông sản, tinh bột
các loại
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 5.000 tấn Tất cả các dự án đầu Công suất từ 500 tấn
cơ sở chế biến chè, hạt sản phẩm/năm trở lên
tư xây dựng có sử sản phẩm/năm đến dưới
điều, ca cao, cà phê,
dụng công nghệ chế 5.000
tấn
sản
hạt tiêu
biến ướt (thuộc đối phẩm/năm
tượng phải vận hành
thử nghiệm công
trình xử lý chất thải)
Nhóm các dự án về chăn nuôi và chế biến thức ăn chăn nuôi
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 1.000 tấn Thuộc đối tượng Công suất từ 200 tấn
cơ sở chế biến thức ăn sản phẩm/năm trở lên
phải vận hành thử sản phẩm/năm đến dưới
chăn nuôi
nghiệm công trình 1.000
tấn
sản
xử lý chất thải
phẩm/năm
Dự án đầu tư xây dựng Diện tích mặt nước từ 10 Thuộc đối tượng Diện tích mặt nước từ
cơ sở nuôi trồng thủy ha trở lên, riêng các dự án phải vận hành thử 05 ha đến dưới 10 ha,
sản
nuôi quảng canh từ 50 ha nghiệm công trình riêng các dự án nuôi
trở lên
xử lý chất thải
quảng canh từ 10 ha
đến dưới 50 ha
Dự án đầu tư xây dựng Có quy mô chuồng trại từ Tất cả (trừ dự án đầu Có quy mô chuồng trại
cơ sở chăn nuôi gia 500 đầu gia súc hoặc tư xây dựng cơ sở từ 100 đến dưới 500
súc, gia cầm; chăn 20.000 đầu gia cầm trở chỉ chăm sóc động đầu gia súc hoặc từ
nuôi, chăm sóc động lên
vật hoang dã tập 5.000 đến dưới 20.000
vật hoang dã tập trung
trung)
đầu gia cầm
Có quy mô từ 50 động vật
Có quy mô từ 05 động
hoang dã trở lên
vật hoang dã đến dưới
50 động vật hoang dã
Nhóm các dự án về sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả đối với cơ sở sản Tất cả (trừ các dự án Không thực hiện kế
cơ sở sản xuất, đóng xuất
chỉ thực hiện đóng hoạch bảo vệ môi
gói phân hóa học
gói)
trường đối với cơ sở
sản xuất
Công suất từ 10.000 tấn
Công suất dưới 10.000
sản phẩm/năm trở lên đối
tấn sản phẩm/năm đối
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với cơ sở phối trộn
với cơ sở phối trộn
Dự án đầu tư xây dựng Sức chứa từ 500 tấn trở Không
Sức chứa dưới 500 tấn
kho chứa thuốc bảo vệ lên
thực vật
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả đối với cơ sở sản Tất cả (trừ các dự án Không thực hiện kế
cơ sở sản xuất, đóng xuất
chỉ thực hiện đóng hoạch bảo vệ môi
gói thuốc bảo vệ thực
gói)
trường đối với cơ sở
vật
sản xuất
Công suất từ 300 tấn sản
Công suất dưới 300 tấn
phẩm/năm trở lên đối với
sản phẩm/năm đối với
cơ sở sang chai, đóng gói
cơ sở sang chai, đóng
gói
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 10.000 tấn Tất cả (trừ các dự án Công suất từ 2.000 tấn
cơ sở sản xuất phân sản phẩm/năm trở lên
chỉ thực hiện đóng sản phẩm/năm đến dưới
hữu cơ, phân sinh học
gói, phối trộn)
10.000
tấn
sản
phẩm/năm
Nhóm các dự án về hóa chất, dược phẩm, mỹ phẩm, nhựa, chất dẻo
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả đối với cơ sở sản Thuộc đối tượng Không thực hiện kế
cơ sở sản xuất vắc xin, xuất vắc xin
phải vận hành thử hoạch bảo vệ môi
dược phẩm, thuốc thú
nghiệm công trình trường đối với cơ sở
y; dự án sản xuất Công suất từ 5.000 tấn xử lý chất thải
sản xuất vắc xin
nguyên liệu làm thuốc sản phẩm/năm trở lên đối
Công suất dưới 5.000
(bao gồm cả nguyên với cơ sở sản xuất dược
tấn sản phẩm/năm đối
liệu hóa dược và tá phẩm, thuốc thú y,
với cơ sở sản xuất dược
dược)
nguyên liệu làm thuốc
phẩm, thuốc thú y,
(bao gồm cả nguyên liệu
nguyên liệu làm thuốc
hóa dược và tá dược)
(bao gồm cả nguyên
liệu hóa dược và tá
dược)
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 50 tấn sản Thuộc đối tượng Công suất dưới 50 tấn
cơ sở sản xuất hóa mỹ phẩm/năm trở lên
phải vận hành thử sản phẩm/năm
phẩm
nghiệm công trình
xử lý chất thải
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả đối với cơ sở sản Tất cả
Không thực hiện kế
cơ sở sản xuất hóa xuất hóa chất nguy hiểm,
hoạch bảo vệ môi
chất, chất dẻo, các sản sơn
trường
phẩm từ chất dẻo, sơn Công suất từ 100 tấn sản
Công suất dưới 100 tấn
phẩm/năm trở lên đối với
sản phẩm/năm đối với
cơ sở sản xuất sản phẩm
cơ sở sản xuất sản
khác
phẩm khác
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả đối với cơ sở có sử Tất cả
Không thực hiện kế
cơ sở sản xuất các sản dụng phế liệu, nguyên
hoạch bảo vệ môi
phẩm nhựa, hạt nhựa liệu nhựa tái chế
trường
Công suất từ 1.000 tấn
sản phẩm/năm trở lên đối
Công suất dưới 1.000
với nguyên liệu nhựa
tấn sản phẩm/năm đối
khác
với nguyên liệu nhựa
khác
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 1.000 tấn Tất cả
Công suất dưới 1.000
cơ sở sản xuất chất tẩy sản phẩm/năm trở lên
tấn sản phẩm/năm
rửa, phụ gia
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả
Thuộc đối tượng Không thực hiện kế
cơ sở sản xuất thuốc
phải vận hành thử hoạch bảo vệ môi
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phóng, thuốc nổ, hỏa
nghiệm công trình trường
cụ
xử lý chất thải
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả đối với cơ sở sản Chỉ thực hiện đối với Không thực hiện kế
cơ sở sản xuất thuốc xuất thuốc nổ công dự án đầu tư xây hoạch bảo vệ môi
nổ công nghiệp; kho nghiệp
dựng cơ sở sản xuất trường
chứa thuốc nổ cố định; Kho chứa thuốc nổ từ 05 thuốc
nổ
công Kho chứa thuốc nổ
kho chứa hóa chất
tấn trở lên
nghiệp thuộc đối dưới 05 tấn
Kho chứa hóa chất từ 500 tượng phải vận hành Kho chứa hóa chất dưới
tấn trở lên
thử nghiệm công 500 tấn
trình xử lý chất thải
Dự án đầu tư xây dựng Diện tích từ 100 ha trở Không
Diện tích từ 10 ha đến
vùng sản xuất muối từ lên
dưới 100 ha
nước biển
Nhóm các dự án về sản xuất giấy và văn phòng phẩm
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả
Tất cả
Không thực hiện kế
cơ sở sản xuất bột
hoạch bảo vệ môi
giấy; cơ sở sản xuất
trường
giấy từ giấy phế liệu
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 5.000 tấn Tất cả
Công suất dưới 5.000
cơ sở sản xuất giấy, sản phẩm/năm trở lên
tấn sản phẩm/năm
bao bì cát tông từ bột
giấy
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 1.000 tấn Thuộc đối tượng Công suất dưới 1.000
cơ sở sản xuất văn sản phẩm/năm trở lên
phải vận hành thử tấn sản phẩm/năm
phòng phẩm
nghiệm công trình
xử lý chất thải
Nhóm các dự án về dệt nhuộm và may mặc
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 1.000.000 Tất cả
Công
suất
dưới
cơ sở nhuộm
m2/năm trở lên hoặc từ
1.000.000
m2/năm
200 tấn sản phẩm/năm trở
hoặc dưới 200 tấn sản
lên
phẩm/năm
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 20.000.000 Thuộc đối tượng Công
suất
dưới
cơ sở dệt không m2 vải/năm trở lên hoặc phải vận hành thử 20.000.000 m2 vải/năm
nhuộm
từ 4.000 tấn vải/năm trở nghiệm công trình hoặc dưới 4.000 tấn
lên
xử lý chất thải
vải/năm
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 100.000 sản Chỉ thực hiện đối với Công
suất
dưới
cơ sở sản xuất và gia phẩm/năm trở lên nếu có dự án đầu tư xây 100.000 sản phẩm/năm
công các sản phẩm dệt, công đoạn giặt tẩy
dựng có công đoạn nếu có công đoạn giặt
may
Công suất từ 10.000.000 giặt tẩy
tẩy
sản phẩm/năm trở lên nếu
Công suất từ 1.000.000
không có công đoạn giặt
sản phẩm/năm đến dưới
tẩy
10.000.000
sản
phẩm/năm nếu không
có công đoạn giặt tẩy
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 100.000 sản Tất cả
Công
suất
dưới
cơ sở giặt là công phẩm/năm trở lên
100.000 sản phẩm/năm
nghiệp
Dự án sản xuất sợi tơ Công suất từ 5.000 tấn Thuộc đối tượng Công suất từ 500 tấn
tằm, sợi bông, sợi sản phẩm/năm trở lên
phải vận hành thử sản phẩm/năm đến dưới
nhân tạo
nghiệm công trình 5.000
tấn
sản
xử lý chất thải
phẩm/năm
Nhóm các dự án khác
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả
Tất cả
Không thực hiện kế
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cơ sở phá dỡ tàu cũ

hoạch bảo vệ môi
trường
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả đối với cơ sở chế Tất cả
Không thực hiện kế
cơ sở chế biến cao su, biến mủ cao su
hoạch bảo vệ môi
mủ cao su
trường đối với cơ sở
Công suất từ 100.000 tấn
chế biến mủ cao su;
sản phẩm/năm trở lên đối
Công
suất
dưới
với cơ sở chế biến cao su
100.000
tấn
sản
phẩm/năm đối với cơ
sở chế biến cao su
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 100.000 sản Thuộc đối tượng Công
suất
dưới
cơ sở sản xuất các sản phẩm/năm trở lên
phải vận hành thử 100.000 sản phẩm/năm
phẩm trang thiết bị y tế
nghiệm công trình
từ nhựa và cao su y tế
xử lý chất thải
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 1.000.000 Thuộc đối tượng Công suất từ 100.000
cơ sở sản xuất giầy đôi/năm trở lên
phải vận hành thử đôi/năm
đến
dưới
dép
nghiệm công trình 1.000.000 đôi/năm
xử lý chất thải
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 50.000 sản Thuộc đối tượng Công suất dưới 50.000
cơ sở sản xuất săm lốp phẩm/năm trở lên đối với phải vận hành thử sản phẩm/năm đối với
cao su các loại
sản xuất săm lốp cao su ô nghiệm công trình sản xuất săm lốp cao su
tô, máy kéo; từ 500.000 xử lý chất thải
ô tô, máy kéo; dưới
sản phẩm/năm trở lên đối
500.000 sản phẩm/năm
với sản xuất săm lốp cao
đối với sản xuất săm
su xe đạp, xe máy
lốp cao su xe đạp, xe
máy
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 500 tấn mực Thuộc đối tượng Công suất dưới 500 tấn
cơ sở sản xuất mực in, in và từ 1.000 sản phải vận hành thử mực in và dưới 1.000
vật liệu ngành in khác phẩm/năm trở lên đối với nghiệm công trình sản phẩm/năm đối với
các vật liệu ngành in khác xử lý chất thải
các vật liệu ngành in
khác
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 50.000 Tất cả
Công suất dưới 50.000
cơ sở sản xuất ắc quy, KWh/năm trở lên hoặc từ
KWh/năm hoặc dưới
pin
100 tấn sản phẩm/năm trở
100 tấn sản phẩm/năm
lên
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 10.000 tấn Tất cả
Công suất dưới 10.000
cơ sở thuộc da
sản phẩm/năm trở lên
tấn sản phẩm/năm
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 3.000 tấn Không
Công suất dưới 3.000
cơ sở sản xuất gas sản phẩm/năm trở lên
tấn sản phẩm/năm
CO2 chiết nạp hóa
lỏng, khí công nghiệp
Dự án bãi tập kết Dự án bãi tập kết phế liệu Thuộc đối tượng Dự án bãi tập kết phế
nguyên nhiên vật liệu; trong nước diện tích từ 01 phải vận hành thử liệu trong nước diện
dự án bãi tập kết phế ha trở lên
nghiệm công trình tích dưới 01 ha và dự
liệu trong nước
xử lý chất thải
án bãi tập kết nguyên
nhiên vật liệu
Dự án khu đổ thải và Tất cả
Không
Không thực hiện kế
nhận chìm vật chất
hoạch bảo vệ môi
xuống biển
trường
Dự án sử dụng phế Tất cả
Tất cả
Không thực hiện kế
liệu nhập khẩu làm
hoạch bảo vệ môi
nguyên liệu sản xuất
trường
Dự án không thuộc Tất cả
Tất cả
Không thực hiện kế
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danh mục từ 01 đến
hoạch bảo vệ môi
103 và 105, có phát
trường
sinh tổng lượng nước
thải công nghiệp từ
500 m³/ngày (24 giờ)
trở lên (trừ dự án nuôi
trồng thủy sản) hoặc từ
20.000 m³ khí thải/giờ
hoặc 10 tấn chất thải
rắn/ngày (24 giờ) trở
lên
Dự án đầu tư mở rộng Có tổng quy mô, công Thuộc đối tượng Có tổng quy mô, công
quy mô, nâng công suất (tính tổng cả phần cơ phải vận hành thử suất (tính tổng cả phần
suất hoặc thay đổi sở, khu công nghiệp đang nghiệm công trình cơ sở đang hoạt động
công nghệ (sản xuất, hoạt động và phần mở xử lý chất thải
và phần mở rộng, nâng
xử lý chất thải) của cơ rộng, nâng công suất) tới
công suất) tới mức
sở sản xuất, kinh mức tương đương với dự
tương đương với dự án
doanh, dịch vụ đang án tại cột 3 thứ tự từ 01
tại cột 4 thuộc đối
hoạt động; Dự án đầu đến 104 Phụ lục này
tượng phải đăng ký kế
tư mở rộng quy mô,
hoạch bảo vệ môi
thay đổi loại hình sản
trường thứ tự từ 01 đến
xuất của khu công
104 Phụ lục này
nghiệp đang hoạt động
Dự án nhận chìm vật Tất cả
Không
Không thực hiện kế
chất xuống biển
hoạch bảo vệ môi
trường
Dự án có hạng mục Các dự án có hạng mục Các dự án có hạng Các dự án có hạng mục
với quy mô tương với quy mô tương đương mục với quy mô với quy mô tương
đương hoặc tính chất hoặc tính chất tương tự tương đương hoặc đương hoặc tính chất
tương tự của các dự án của các dự án tại cột này, tính chất tương tự tương tự của các dự án
tại cột này, có số thứ có số thứ tự từ 1 đến 106 của các dự án tại cột tại cột này, có số thứ tự
tự từ 1 đến 106 của phải thực hiện đánh giá này, có số thứ tự từ 1 từ 1 đến 106 phải thực
Phụ lục này
tác động môi trường
đến 106 phải thực hiện đăng ký kế hoạch
hiện kiểm tra, xác bảo vệ môi trường
nhận hoàn thành
công trình bảo vệ
môi trường
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DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THUỘC TRÁCH NHIỆM THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
- Dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng
Chính phủ.
- Dự án có sử dụng từ 01 ha đất trở lên của khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia; dự án có sử
dụng từ 02 ha đất trở lên của khu di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia; từ 10 ha của khu di sản thế
giới hoặc khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng cấp quốc gia; từ 20 ha đất trở lên của khu dự
trữ sinh quyển.
- Dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện nguyên tử, nhà máy điện nhiệt hạch, lò phản ứng hạt nhân;
dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện công suất từ 600 MW trở lên; dự án đầu tư xây dựng nhà
máy thủy điện công suất từ 20 MW trở lên; công trình thủy lợi có dung tích hồ chứa từ 100.000.000
m3 nước trở lên.
- Dự án có lấn biển từ 20 ha trở lên; dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ từ 30 ha hoặc rừng sản
xuất là rừng tự nhiên từ 50 ha trở lên.
- Dự án đầu tư xây dựng nhà máy lọc, hóa dầu; dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất hóa chất,
thuốc bảo vệ thực vật, chất tẩy rửa, phụ gia, phân hoá học (trừ loại hình phối trộn), chế biến mủ cao
su có công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên; dự án nhà máy sản xuất xi măng công suất từ
1.200.000 tấn xi măng/năm trở lên; dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải phóng
xạ; dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất ắc quy có công suất từ 300.000 KWh/năm trở lên hoặc
600 tấn sản phẩm/năm trở lên; dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, lắp ráp ô tô công suất 1.000 ô
tô/năm trở lên; dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất bột giấy công suất từ 50.000 tấn sản
phẩm/năm trở lên; dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất giấy có sử dụng giấy phế liệu công suất từ
50.000 tấn sản phẩm/năm trở lên; dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất dầu ăn, bột ngọt, tinh bột
sắn, đường, chế biến sữa có công suất từ 50.000 tấn sản phẩm/năm trở lên; dự án đầu tư xây dựng
cơ sở sản xuất bia, nước giải khát có công suất từ 30.000.000 lít sản phẩm/năm trở lên; dự án đầu tư
xây dựng nhà máy sản xuất cồn, rượu có công suất từ 2.000.000 lít sản phẩm/năm trở lên; dự án đầu
tư xây dựng cơ sở dệt có nhuộm công suất từ 100.000.000 m2 vải/năm trở lên; dự án đầu tư xây
dựng cơ sở chế biến thủy sản công suất từ 20.000 tấn sản phẩm/năm trở lên.
- Dự án khai thác dầu khí; dự án nạo vét luồng đường thủy, luồng hàng hải, khu neo đậu tàu có quy
mô từ 1.000.000 m³/năm trở lên hoặc tổng lượng vật liệu nạo vét từ 10.000.000 m³ trở lên.
Các dự án nhận chìm vật chất xuống biển quy định tại mục 106 Phụ lục II và thuộc thẩm quyền cấp
phép nhận chìm của Bộ Tài nguyên và Môi trường; dự án thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xả nước
thải vào nguồn nước, cấp giấy phép khai thác khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, khu
đô thị có diện tích từ 200 ha trở lên; dự án đầu tư xây dựng cảng, khu neo đậu cho tàu có trọng tải
từ 50.000 DWT; dự án đầu tư xây dựng nhà máy, cơ sở hoặc khu liên hợp sản xuất gang, thép,
luyện kim công suất từ 300.000 tấn sản phẩm/năm trở lên.
- Dự án đầu tư xây dựng cơ sở tái chế, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường công suất từ
500 tấn/ngày (24 giờ) trở lên; dự án đầu tư xây dựng cơ sở tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
công suất từ 1.000 tấn/ngày (24 giờ) trở lên; dự án tái chế, xử lý chất thải nguy hại; dự án đầu tư
xây dựng cơ sở phá dỡ tàu cũ; dự án đầu tư xây dựng cơ sở khám chữa bệnh quy mô từ 1.000
giường bệnh trở lên (trừ trường hợp do Bộ Y tế cấp quyết định phê duyệt dự án đầu tư); Dự án đầu
tư xây dựng cơ sở sản xuất có sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.
- Dự án mở rộng quy mô, nâng cấp, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và khu
công nghiệp tới mức tương đương (bao gồm cả phần cũ và phần dự án mới) với dự án thứ tự từ mục
01 đến mục 09 của Phụ lục này.
- Dự án có hạng mục với quy mô tương đương hoặc tính chất tương tự các dự án từ mục 01 đến
mục 10 của Phụ lục này.
Các dự án thuộc cột 3 Phụ lục II nằm trên địa bàn 2 tỉnh trở lên hoặc nằm trên vùng biển không
xác định được trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc dự án nằm trên
địa bàn của 2 quốc gia trở lên./.
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DANH MỤC DỰ ÁN, PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ THUỘC THẨM
QUYỀN XÁC NHẬN KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CẤP TỈNH
1. Dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải xác nhận kế
hoạch bảo vệ môi trường quy định tại cột 4 Phụ lục II và thuộc Danh mục các loại hình sản xuất
công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao quy định tại Phụ lục IIa Nghị định này.
2. Dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc dự án, phương án đầu tư mở rộng quy
mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, có phát sinh lượng nước thải từ 50
m3/ngày (24 giờ) đến dưới 500 m3/ngày (24 giờ) hoặc chất thải rắn từ 05 tấn/ngày (24 giờ) đến
dưới 10 tấn/ngày (24 giờ) hoặc khí thải từ 10.000 m3 khí thải/giờ đến dưới 20.000 m3 khí thải/giờ
(bao gồm cả cơ sở đang hoạt động và phần mở rộng) trừ các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch
vụ quy định tại cột 3 Phụ lục II Nghị định này.
3. Dự án có hạng mục với quy mô, công suất tương đương hoặc tính chất tương tự các dự án
tại các mục 1 và 2 Phụ lục này.
4. Dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường
thực hiện trên địa bàn 2 huyện trở lên./.
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3. Thủ tục: Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép cơ quan có thẩm quyền
đối với tổ chức.
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh Kon Tum.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’ và buổi chiều từ 13h30’
đến 16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ
lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ, viết
phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả:
Bước 3: Chi cục Quản lý Đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Rà soát, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ (trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ
thì có văn bản nêu rõ lý do không giải quyết và có văn bản trả lại, thực
hiện kết thúc hồ sơ trên hệ thống)
- Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện cho phép
chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan
nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, không phải cấp giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư và trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng
công trình.
- Kiểm tra thực địa và chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai
lập trích lục, trích đo thửa đất
Bước 4: Sau khi xem xét hồ sơ hoàn chỉnh Lãnh đạo Chi cục thực hiện
trình Lãnh đạo Sở, trình hồ sơ qua UBND tỉnh thông qua Trung tâm
Phục vụ hành chính công tỉnh
Bước 5: UBND tỉnh xem xét ký Quyết định, chuyển kết quả cho Sở
Tài nguyên và Môi trường.
Bước 6: Chi cục QLĐĐ tiếp nhận kết quả Quyết định của UBND tỉnh
tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, chuyển kết quả đến cán
bộ tiếp nhận thông báo cho tổ chức nhận kết quả và thu phí thẩm định
hồ sơ.
- Chi cục QLĐĐ chuyển hồ sơ qua Văn phòng ĐKĐĐ
Bước 7: Văn phòng ĐKĐĐ Chuyển thông tin địa chính đến Cục thuế
để xác định nghĩa vụ tài chính
- Sau khi có thông báo thuế thì tổ chức liên hệ Chi cục QLĐĐ tiến
hành ký hợp đồng thuê đất, thực hiện bàn giao đất thực địa
Bước 8: Sau khi người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính Văn
phòng ĐKĐĐ chỉnh lý biến động hoặc in Giấy chứng nhận QSD đất và
chuyển cho Chi cục QLĐĐ thẩm định
Bước 9: Chi cục QLĐĐ thẩm định Giấy chứng nhận QSD đất trình
lãnh đạo ký Giấy chứng nhận QSD đất
Bước 10: Văn phòng ĐKĐĐ Quét (scan) Giấy chứng nhận QSD đất;
Vào sổ theo dõi, chuyển kết kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh
Bước 11: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành
chính công tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghĩ
lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trung tâm Hành chính công
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu).
hồ sơ:
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở
hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử
Trình tự thực hiện:
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Thời hạn giải quyết:

Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (kèm theo dự án đầu tư) đã được
cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc giấy chứng nhận đầu
tư đã được xét duyệt và văn bản chấp thuận dự án đầu tư - Bản sao bản
thuyết minh dự án đầu tư đối với dự án không phải trình cơ quan nhà
nước có thẩm quyền xét duyệt, dự án không phải cấp giấy chứng nhận
đầu tư; bản sao báo cáo kinh tế - kỹ thuật của tổ chức sử dụng đất đối
với trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Chứng từ ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án và các loại văn bản giấy tờ
chứng mình về năng lực tài chính của chủ dự án tại thời điểm đầu tư.
- Trích lục hoặc trích đo địa chính khu đất .
- Hồ sơ đánh giá chất lượng rừng đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm
tra đạt yêu cầu (Thực hiện các văn bản này trong trường hợp dự án có
ảnh hưởng đến rừng).
- Văn bản của UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, điều
chỉnh thời hạn sử dụng đất và hồ sơ nhận chuyển nhượng quyền sử
dụng đất (Thực hiện văn bản này trong trường hợp chủ đầu tư thực
hiện phương thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà phải
chuyển mục đích sử dụng đất).
- Phương án trồng rừng thay thế đã được cơ quan có thẩm quyền xét
duyệt hoặc chứng từ đã nộp tiền để trồng rừng thay thế (Thực hiện các
văn bản này trong trường hợp dự án có ảnh hưởng đến rừng).
- Văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp
chuyển mục đích sử dụng từ 10 héc ta đất trồng lúa trở lên; từ 20 héc ta
đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên hoặc Nghị quyết của Hội
đồng nhân dân tỉnh Kon Tum đối với trường hợp chuyển mục đích sử
dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ,
đất rừng đặc dụng (Thực hiện văn bản này trong trường hợp dự án có
ảnh hưởng đến đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng).
- Văn bản của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao đối với khu
đất sử dụng để thực hiện dự án đầu tư tại xã, phường, thị trấn biên giới
(Thực hiện văn bản này trong trường hợp dự án có vốn đầu tư trực tiếp
của nhà đầu tư nước ngoài, không thuộc trường hợp Quốc hội, Thủ
tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư).
- Thủ tục về môi trường (Danh mục các dự án được quy định tại Nghị
định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ).
- Văn bản của các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất đồng ý đưa
quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp đã được công
chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật; Đơn đăng ký biến
động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo mẫu); (Thực hiện văn bản
này trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân thành lập doanh nghiệp tư
nhân và sử dụng đất vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh
nghiệp).
Chi tiết Danh mục các dự án được quy định tại Nghị định số
40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ đính kèm tại phụ
lục 3
b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ gốc và 01 bộ sao)
Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (không kể thời
gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).
Trường hợp đất có rừng thì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn thời gian 03 ngày làm việc.
Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kon Tum.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.
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Kết quả thực hiện:
Phí, Lệ phí:
Tên mẫu đơn, tờ khai:

Yêu cầu điều kiện
Căn cứ pháp lý:

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng đăng ký đất đai; Các Sở, Ban, ngành
có liên quan; UBND các huyện, thành phố nơi có đất.
Quyết định hành chính và Giấy chứng nhận.
- Phí thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất: 1.200.000 đồng/hồ sơ.
- Lệ phí cấp GCNQSD đất: 100.000 đồng/giấy.
- Đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (Mẫu số 01 Thông
tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014)
Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số
09/ĐK, Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017)
Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp
đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự
án đầu tư khác
- Luật Đất đai năm 2013.
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ
- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ
- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP, ngày 03/3/2006 của Chính phủ.
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường;
- Thông tư số 26/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2015 của Bộ Nông
nghiệp và PTNT.
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND, ngày 24/7/2008 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Kon Tum.
- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường.
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum
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Mẫu số 01:
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên
và Môi trường)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------ĐƠN 1….
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân 2 ........................................
1. Người xin giao đấ t/cho thuê đấ t/cho phép chuyể n mục đić h sử du ̣ng đấ t 3 ..................................
...........................................................................................................................................................
2. Địa chỉ/tru ̣ sở chiń h: ......................................................................................................................
3. Địa chỉ liên hệ: ...............................................................................................................................
4. Địa điể m khu đấ t:...........................................................................................................................
5. Diện tić h (m2): ...............................................................................................................................
6. Để sử du ̣ng vào mu ̣c đích:4 ...........................................................................................................
7. Thời hạn sử dụng: ..........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
8. Cam kết sử dụng đấ t đúng mục đích, chấ p hành đúng các quy định của pháp luật đấ t đai, nộp tiền
sử dụng đấ t/tiền thuê đấ t (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;
Các cam kết khác (nếu có): ................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

------------------------------1
Ghi rõ đơn xin giao đấ t hoặc xin thuê đấ t hoặc xin chuyể n mu ̣c đích sử du ̣ng đấ t
2
Ghi rõ tên UBND cấ p có thẩm quyền giao đấ t, cho thuê đấ t, cho phép chuyể n mu ̣c đích sử du ̣ng
đấ t
3
Ghi rõ họ, tên cá nhân xin sử du ̣ng đấ t/cá nhân đại diện cho hộ gia đình/cá nhân đại diện cho tổ
chức; ghi thông tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân hoặc Hộ
chiếu…); ghi thông tin về tổ chức (Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công
nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức
kinh tế…)
4
Trường hợp đã được cấ p giấ y chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấ p thuận đầu tư thì ghi rõ mu ̣c
đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấ y chứng nhận đầu tư hoặc cấ p văn bản chấp
thuận đầu tư
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Mẫu số 09/ĐK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG
ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Kính gửi: ……………………………………………

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN
HỒ SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ
ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: ….. Quyển
…..
Ngày …../…../……..
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa): ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
1.2. Địa chỉ(1): ……………………………………………………………………………………..
2. Giấy chứng nhận đã cấp
2.1. Số vào sổ cấp GCN: ………………………; 2.2. Số phát hành GCN: …………………….;
2.3. Ngày cấp GCN …/…/…… …….;
3. Nội dung biến động về: ………………………………………………………………………..
3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:
3.2. Nội dung sau khi biến động:
- ……………………………………………………;
- ………………………………………;
……………………………………………………..;
………………………………..………;
……………………………………………………..;
………..………………………………;
……………………………………………………..;
………………………………………..;
……………………………………………………..;
………………………………………..;
……………………………………………………..;
………………………………………..;
4. Lý do biến động
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:
- Giấy chứng nhận đã cấp:
……………………………………………………………………………………………………
Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
…………., ngày .... tháng ... năm ……
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
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II- XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Công chức địa chính
TM. Ủy ban nhân dân
(Ký, ghi rõ họ, tên)
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)
III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)
IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
Thủ trưởng cơ quan
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả
thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi.
Chú ý: Mẫu đơn này sử dụng trong các trường hợp: chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
sang thuê đất trả tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất
hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất; từ hình thức thuê đất trả tiền một lần sang
hình thức thuê đất trả tiền hàng năm; chuyển mục đích sử dụng đất; gia hạn sử dụng đất; đổi tên
người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin về giấy tờ pháp nhân, giấy tờ
nhân thân; thay đổi địa chỉ; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi hạn chế quyền; thay
đổi về nghĩa vụ tài chính về đất đai; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký,
cấp giấy chứng nhận, đính chính giấy chứng nhận.
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Phụ lục: Danh mục các dự án được quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP
ngày13/05/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2015/NĐCP ngày 14 tháng 02 năm 2015:
DANH MỤC DỰ ÁN PHẢI LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG HOẶC
DỰ ÁN, PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ PHẢI ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Đối tượng thuộc cột
3 phải lập hồ sơ đề
Đối tượng phải lập báo
Đối tượng phải đăng
nghị kiểm tra, xác
STT
Dự án
cáo đánh giá tác động
ký kế hoạch bảo vệ
nhận hoàn thành
môi trường
môi trường
công trình bảo vệ
môi trường
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Các dự án thuộc thẩm Tất cả
Thuộc đối tượng Không thực hiện kế
quyền quyết định chủ
phải vận hành thử hoạch bảo vệ môi
trương đầu tư của
nghiệm công trình trường
Quốc hội, Thủ tướng
xử lý chất thải
Chính phủ
(Khoản 2 Điều 16b
Nghị
định
số
18/2015/NĐ-CP)
Dự án có sử dụng đất Tất cả (trừ các dự án đầu Thuộc đối tượng Các dự án đầu tư xây
hoặc mặt nước của tư xây dựng công trình phải vận hành thử dựng công trình quản lý
vườn quốc gia, khu quản lý bảo vệ vườn quốc nghiệm công trình bảo vệ vườn quốc gia,
bảo tồn thiên nhiên, gia, khu bảo tồn thiên xử lý chất thải
khu bảo tồn thiên
khu di sản thế giới, nhiên, khu di sản thế giới,
nhiên, khu di sản thế
khu dự trữ sinh quyển, khu dự trữ sinh quyển
giới, khu dự trữ sinh
công viên địa chất, khu theo quy hoạch được cấp
quyển theo quy hoạch
Ramsar
có thẩm quyền phê duyệt;
được cấp có thẩm
các dự án thuộc cột 5 Phụ
quyền phê duyệt; các
lục này nằm trong vùng
dự án tại cột này nằm
chuyển tiếp của khu dự
trong vùng chuyển tiếp
trữ sinh quyển)
của khu dự trữ sinh
quyển
Dự án có sử dụng đất Tất cả (trừ các dự án bảo Thuộc đối tượng Không thực hiện kế
hoặc mặt nước của khu quản, tu bổ, phục hồi, cải phải vận hành thử hoạch bảo vệ môi
di tích lịch sử - văn tạo, tôn tạo, công trình nghiệm công trình trường
hóa hoặc khu danh lam nhằm phục vụ việc quản xử lý chất thải
thắng cảnh đã được lý, vệ sinh môi trường,
xếp hạng cấp quốc gia bảo vệ khu di tích lịch sử
- văn hóa hoặc khu danh
lam thắng cảnh đã được
xếp hạng cấp quốc gia)
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả đối với rừng đặc Thuộc đối tượng Không thực hiện kế
sử dụng đất rừng
dụng, phòng hộ
phải vận hành thử hoạch bảo vệ môi
Từ 10 ha trở lên đối với nghiệm công trình trường
rừng tự nhiên
xử lý chất thải
Dưới 10 ha đối với
Từ 50 ha trở lên đối với
rừng tự nhiên
loại rừng khác
Dưới 50 ha đối với các
loại rừng khác
Dự án đầu tư xây dựng Diện tích từ 05 ha trở lên Thuộc đối tượng Diện tích dưới 05 ha tại
có san lấp hồ, ao, đầm, tại đô thị, khu dân cư phải vận hành thử đô thị, khu dân cư hoặc
phá
hoặc từ 10 ha trở lên tại nghiệm công trình dưới 10 ha tại các vùng
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các vùng khác đối với hồ, xử lý chất thải
khác đối với hồ, ao,
ao, đầm, phá
đầm, phá
Nhóm các dự án về xây dựng
Dự án đầu tư xây dựng Diện tích từ 5 ha trở lên Tất cả (trừ trường Diện tích dưới 5 ha
kết cấu hạ tầng kỹ
hợp không có trạm,
thuật đô thị, các khu
nhà máy xử lý nước
dân cư
thải)
Dự án đầu tư xây dựng Chiều dài công trình từ Tất cả (trừ trường Chiều dài công trình
mới hệ thống thoát 10 km trở lên đối với dự hợp không có trạm, dưới 10 km đối với dự
nước đô thị, thoát án đầu tư xây dựng mới nhà máy xử lý nước án đầu tư xây dựng mới
nước khu dân cư
hệ thống thoát nước đô thải)
hệ thống thoát nước đô
thị, thoát nước khu dân cư
thị, thoát nước khu dân
cư
Dự án nạo vét kênh Diện tích khu vực nạo vét Không
Diện tích khu vực nạo
mương, lòng sông, hồ từ 10 ha trở lên đối với
vét dưới 10 ha đối với
các dự án nạo vét kênh
các dự án nạo vét kênh
mương, lòng sông, hồ
mương, lòng sông, hồ
hoặc có tổng khối lượng
hoặc có tổng khối
nạo vét từ 100.000 m³ trở
lượng nạo vét dưới
lên
100.000 m³
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả
Tất cả
Không thực hiện kế
hạ tầng kỹ thuật khu
hoạch bảo vệ môi
công nghiệp, khu công
trường
nghệ cao, cụm công
nghiệp, khu chế xuất,
làng nghề
Dự án đầu tư xây dựng Diện tích sàn từ 20.000 Tất cả (trừ trường Diện tích sàn từ 10.000
siêu thị, khu thương m2 trở lên
hợp không có trạm, m2 đến dưới 20.000 m2
mại, trung tâm thương
nhà máy xử lý nước
mại
thải)
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả
Tất cả (trừ trường Không thực hiện kế
chợ hạng 1, 2 trên địa
hợp không có trạm, hoạch bảo vệ môi
bàn thành phố, thị xã,
nhà máy xử lý nước trường
thị trấn
thải)
Dự án đầu tư xây dựng Từ 100 giường bệnh trở Tất cả (trừ trường Từ 20 đến dưới 100
cơ sở khám chữa bệnh lên
hợp không có trạm, giường bệnh
và cơ sở y tế khác
nhà máy xử lý nước
thải)
Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở lưu trú du lịch từ Tất cả (trừ trường Cơ sở lưu trú từ 50
cơ sở lưu trú du lịch, 200 phòng trở lên
hợp không có trạm, phòng đến dưới 200
khu dân cư
Khu dân cư cho 2.000 nhà máy xử lý nước phòng
người sử dụng hoặc 400 thải)
Khu dân cư từ 1.000
hộ trở lên
đến dưới 2.000 người
sử dụng hoặc từ 200
đến dưới 400 hộ sử
dụng
Dự án đầu tư xây dựng Có diện tích từ 10 ha trở Tất cả (trừ trường Có diện tích từ 5 ha đến
khu du lịch, khu thể lên đối với khu du lịch, hợp không có trạm, dưới 10 ha đối với khu
thao, vui chơi giải trí, khu thể thao, vui chơi giải nhà máy xử lý nước du lịch, khu thể thao,
sân golf
trí
thải)
vui chơi giải trí
Tất cả đối với sân golf
Không thực hiện kế
hoạch bảo vệ môi
trường đối với sân golf
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Dự án đầu tư xây dựng Có diện tích từ 10 ha trở Không
nghĩa trang
lên đối với nghĩa trang
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả đối với cơ sở hỏa
cơ sở hỏa táng
táng

Có diện tích dưới 10 ha
đối với nghĩa trang
Không thực hiện kế
hoạch bảo vệ môi
trường đối với cơ sở
hỏa táng
Không thực hiện kế
hoạch bảo vệ môi
trường

Dự án đầu tư xây dựng Tất cả
Không
trung tâm huấn luyện
quân sự, trường bắn,
cảng quốc phòng, kho
tàng quân sự, khu kinh
tế quốc phòng
Dự án đầu tư xây dựng Có chiều dài đường bao Thuộc đối tượng Có chiều dài đường bao
có lấn biển, lấn sông ven biển từ 5.000 m trở phải vận hành thử ven biển từ 1000 m đến
lên hoặc diện tích lấn nghiệm công trình dưới 5.000 m hoặc diện
biển từ 5 ha trở lên
xử lý chất thải
tích lấn biển từ 01 ha
Có chiều dài đường bao
đến dưới 5 ha
ven sông từ 1.000 m trở
Có chiều dài đường bao
lên hoặc diện tích lấn
ven sông từ 500 m đến
sông từ 01 ha trở lên
dưới 1.000 m hoặc diện
tích lấn sông từ 0,5 đến
dưới 1,0 ha
Nhóm các dự án về sản xuất vật liệu xây dựng
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả các dự án đầu tư Tất cả
Không thực hiện kế
cơ sở sản xuất xi xây dựng cơ sở sản xuất
hoạch bảo vệ môi
măng, sản xuất clinke xi măng có công đoạn sản
trường đối với dự án
xuất clinker
đầu tư xây dựng cơ sở
sản xuất xi măng có
công đoạn sản xuất
Trạm nghiền xi măng
clinker
công suất từ 100.000
Trạm nghiền xi măng
tấn/năm trở lên
công suất dưới 100.000
tấn/năm
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 50 triệu viên Thuộc đối tượng Công suất dưới 50 triệu
cơ sở sản xuất gạch, gạch, ngói (trừ gạch, ngói phải vận hành thử viên gạch, ngói (trừ
ngói, tấm lợp fibro xi không
nung)
quy nghiệm công trình gạch, ngói không nung)
măng
chuẩn/năm trở lên hoặc từ xử lý chất thải
quy chuẩn/năm hoặc
500.000 m2 tấm lợp fibro
dưới 500.000 m2 tấm
xi măng/năm trở lên
lợp fibro xi măng/năm
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 100.000 Thuộc đối tượng Công
suất
dưới
cơ sở sản xuất gạch ốp m2/năm trở lên
phải vận hành thử 100.000 m2/năm
lát các loại
nghiệm công trình
xử lý chất thải
Dự án cơ sở sản xuất Công suất từ 50.000 tấn Thuộc đối tượng Công suất dưới 50.000
nguyên vật liệu xây sản phẩm/năm trở lên
phải vận hành thử tấn sản phẩm/năm
dựng khác
nghiệm công trình
xử lý chất thải
Dự án sản xuất bê tông Công suất từ 1.000 tấn Thuộc đối tượng Công suất dưới 1.000
nhựa nóng, bê tông sản phẩm/ngày trở lên
phải vận hành thử tấn sản phẩm/ngày
thương phẩm
nghiệm công trình
xử lý chất thải
Nhóm các dự án về giao thông
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả
Không
Không thực hiện kế
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công trình giao thông
ngầm; xây dựng công
trình cáp treo
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả đối với đường ô tô Không
đường ôtô; đường sắt, cao tốc, đường sắt, đường
đường sắt trên cao
sắt trên cao
Đường ô tô cấp kỹ thuật
I, II có chiều dài từ 10 km
trở lên

hoạch bảo
trường

vệ

môi

Không thực hiện kế
hoạch bảo vệ môi
trường
Đường ôtô cấp kỹ thuật
I, II có chiều dài từ 05
km đến dưới 10 km
Đường ô tô cấp kỹ
Đường ô tô cấp kỹ thuật
thuật III, IV có chiều
III, IV có chiều dài từ 30
dài từ 05 km đến dưới
km trở lên
30 km
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả đối với đường cất Chỉ thực hiện đối với Không thực hiện kế
cảng hàng không, sân hạ cánh, nhà ga hành dự án đầu tư xây hoạch bảo vệ môi
bay (đường cất hạ khách
dựng có nhà ga hành trường
cánh, nhà ga hàng hóa,
khách (thuộc đối
nhà ga hành khách)
Nhà ga hàng hóa có công tượng phải vận hành Nhà ga hàng hóa có
suất từ 200.000 tấn hàng thử nghiệm công công suất dưới 200.000
hóa/năm trở lên
trình xử lý chất thải) tấn hàng hóa/năm
Dự án đầu tư xây dựng Chiều dài từ 500 m trở Không
Chiều dài từ 100 m đến
cầu đường bộ, cầu lên (không kể đường dẫn)
dưới 500 m (không kể
đường sắt
đường dẫn)
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả
Chỉ thực hiện đối với Không thực hiện kế
cảng sông, cảng biển;
dự án đầu tư xây hoạch bảo vệ môi
khu neo đậu tránh trú
dựng cảng biển trường
bão; nạo vét luồng
(thuộc đối tượng
hàng hải, luồng đường
phải vận hành thử
thủy nội địa
nghiệm công trình
xử lý chất thải)
Dự án đầu tư xây dựng Diện tích sử dụng đất từ 5 Thuộc đối tượng Diện tích sử dụng đất
bến xe khách, nhà ga ha trở lên
phải vận hành thử từ 01 ha đến dưới 05 ha
đường sắt
nghiệm công trình
xử lý chất thải
Nhóm các dự án về năng lượng, phóng xạ, điện tử
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả
Tất cả
Không thực hiện kế
lò phản ứng hạt nhân;
hoạch bảo vệ môi
dự án đầu tư xây dựng
trường
nhà máy điện hạt nhân,
nhà máy nhiệt điện
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả
Tất cả
Không thực hiện kế
cơ sở sản xuất, kinh
hoạch bảo vệ môi
doanh, dịch vụ có sử
trường
dụng chất phóng xạ
hoặc phát sinh chất
thải phóng xạ
Dự án đầu tư xây dựng Trên diện tích từ 200 ha Không
Trên diện tích từ 50 ha
nhà máy phong điện, trở lên đối với nhà máy
đến dưới 200 ha đối với
quang điện, thủy điện phong điện, quang điện
nhà máy phong điện,
Tất cả các nhà máy thủy
quang điện
điện có công suất từ 02
Các nhà máy thủy điện
MW trở lên
có công suất dưới 02
Tất cả các dự án thủy
MW
điện có chuyển nước sang
Không thực hiện kế
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lưu vực khác

hoạch bảo vệ môi
trường
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả tuyến đường dây Không
Không thực hiện kế
tuyến đường dây tải tải điện từ 500 kV trở lên
hoạch bảo vệ môi
điện
Tuyến đường dây tải điện
trường
220 kV có chiều dài từ
Tuyến đường dây tải
100 km trở lên
điện 220 kV có chiều
dài từ 01 km đến dưới
100 km
Dự án sản xuất, gia Công suất từ 500.000 sản Thuộc đối tượng Công suất từ 100.000
công các thiết bị điện, phẩm/năm trở lên đối với phải vận hành thử sản phẩm/năm đến dưới
điện tử và các linh thiết bị điện tử, linh kiện nghiệm công trình 500.000 sản phẩm/năm
kiện điện tử
điện, điện tử
xử lý chất thải
đối với thiết bị điện tử,
Công suất từ 500 tấn sản
linh kiện điện, điện tử
phẩm/năm trở lên đối với
Công suất từ 100 tấn
thiết bị điện
sản phẩm/năm đến dưới
500 tấn sản phẩm/năm
đối với thiết bị điện
Nhóm các dự án về thủy lợi, khai thác rừng, trồng trọt
Dự án đầu tư xây dựng Dung tích hồ chứa từ Không
Dung tích hồ chứa dưới
công trình hồ chứa 500.000 m³ nước trở lên
500.000 m³
nước
Dự án đầu tư xây dựng Tưới, tiêu thoát nước, cấp Không
Tưới, tiêu thoát nước,
công trình tưới, cấp nước cho diện tích từ 500
cấp nước cho diện tích
nước, tiêu thoát nước ha trở lên
từ 50 ha đến dưới 500
phục vụ nông, lâm,
ha
ngư nghiệp
Dự án đầu tư xây dựng Có chiều dài từ 1.000 m Không
Có chiều dài dưới
mới đê sông, đê biển trở lên
1.000 m
Nhóm các dự án về khai thác, chế biến khoáng sản; khai thác tài nguyên nước
Dự án khai thác Tất cả
Thuộc đối tượng Không thực hiện kế
khoáng sản (bao gồm
phải vận hành thử hoạch bảo vệ môi
cả dự án khai thác có
nghiệm công trình trường
công đoạn làm giàu
xử lý chất thải
khoáng sản); Dự án
khai thác cát, sỏi và
khoáng sản khác trên
sông, suối, kênh, rạch,
hồ chứa và vùng cửa
sông, ven biển và các
dự án khác thuộc đối
tượng phải đánh giá
tác động tới lòng, bờ,
bãi sông theo quy định
của pháp luật về tài
nguyên nước
Dự án chế biến, tinh Tất cả
Tất cả
Không thực hiện kế
chế khoáng sản độc
hoạch bảo vệ môi
hại, kim loại; chế biến
trường
khoáng sản rắn sử
dụng hóa chất độc hại
Dự án chế biến, tinh Công suất từ 50.000 m³
Công suất dưới 50.000
chế khoáng sản rắn sản phẩm/năm trở lên
m³ sản phẩm/năm
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khác
Dự án khai thác nước Công suất khai thác từ Không
cấp cho hoạt động sản 5.000 m³ nước/ngày (24
xuất, kinh doanh, dịch giờ) trở lên đối với nước
vụ và sinh hoạt
dưới đất
Công suất khai thác từ
100.000 m³ nước/ngày
(24 giờ) trở lên đối với
nước mặt

Dự án tuyển, làm giàu Tất cả
đất hiếm, khoáng sản
có tính phóng xạ

Tất cả

Công suất khai thác từ
500 m³ nước/ngày (24
giờ) đến dưới 5.000 m³
nước/ngày (24 giờ) đối
với nước dưới đất
Công suất khai thác từ
5.000 m³ nước/ngày
(24 giờ) đến dưới
100.000 m³ nước/ ngày
(24 giờ) đối với nước
mặt
Không thực hiện kế
hoạch bảo vệ môi
trường

Nhóm các dự án về dầu khí
Dự án khai thác dầu, Tất cả
Tất cả (trừ các dự án Không thực hiện kế
khí
khoan bổ sung thêm hoạch bảo vệ môi
giếng tại giàn đầu trường
giếng không người
hoặc cải hoán giàn
đầu giếng không
người)
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả các dự án đầu tư Chỉ thực hiện đối với Tất cả các dự án chiết
nhà máy lọc hóa dầu, xây dựng nhà máy lọc nhà máy lọc hóa nạp LPG, pha chế dầu
sản xuất sản phẩm hóa hóa dầu (trừ các dự án dầu; cơ sở sản xuất nhờn
dầu, dung dịch khoan, chiết nạp LPG, pha chế sản phẩm hóa dầu,
hóa phẩm dầu khí, chế dầu nhờn)
chế biến khí, dung
biến các sản phẩm khí;
dịch khoan, hóa
dự án đầu tư xây dựng
phẩm dầu khí
tuyến đường ống dẫn Cơ sở sản xuất sản phẩm
Cơ sở sản xuất sản
dầu, khí; dự án đầu tư hóa dầu, chế biến khí,
phẩm hóa dầu, chế biến
xây dựng khu trung dung dịch khoan, hóa
khí, dung dịch khoan,
chuyển dầu, khí
phẩm dầu khí có công
hóa phẩm dầu khí có
suất từ 500 tấn sản
công suất từ 50 tấn sản
phẩm/năm trở lên; tuyến
phẩm/năm đến dưới
đường ống dẫn dầu, khí
500 tấn sản phẩm/năm;
có chiều dài từ 20 km trở
tuyến đường ống dẫn
lên
dầu, khí có chiều dài từ
05 km đến dưới 20 km
Tất cả các dự án đầu tư
Không thực hiện kế
xây dựng khu trung
hoạch bảo vệ môi
chuyển dầu, khí
trường
Dự án đầu tư xây dựng Kho có tổng sức chứa từ Chỉ áp dụng đối với Kho có tổng sức chứa
kho xăng dầu, cửa 5.000 m³ trở lên
kho xăng dầu thuộc dưới 5.000 m³
hàng kinh doanh xăng Cửa hàng có sức chứa từ đối tượng phải vận Cửa hàng có sức chứa
dầu
1.000 m³ trở lên/cửa hàng hành thử nghiệm dưới 1.000 m³/cửa hàng
công trình xử lý chất
thải
Nhóm các dự án về xử lý, tái chế chất thải
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả
Tất cả; đối với dự án Không thực hiện kế
cơ sở tái chế, xử lý
đầu tư xây dựng cơ hoạch bảo vệ môi
chất thải rắn, chất thải
sở tái chế, xử lý chất trường
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nguy hại

thải nguy hại thực
hiện theo quy định
về quản lý chất thải
Tất cả
Không thực hiện kế
hoạch bảo vệ môi
trường

Dự án đầu tư xây dựng Tất cả
hệ thống xử lý nước
thải đô thị tập trung;
Dự án đầu tư xây dựng
hệ thống xử lý nước
thải công nghiệp tập
trung có từ 02 cơ sở
trở lên.
Nhóm các dự án về cơ khí, luyện kim
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả
Tất cả
Không thực hiện kế
nhà máy, cơ sở hoặc
hoạch bảo vệ môi
khu liên hợp sản xuất
trường
gang, thép, luyện kim
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 5.000 tấn Thuộc đối tượng Công suất dưới 5.000
cơ sở cán, kéo, định sản phẩm/năm trở lên
phải vận hành thử tấn sản phẩm/năm
hình kim loại
nghiệm công trình
xử lý chất thải
Dự án đầu tư xây dựng Tàu có trọng tải từ 1.000 Tất cả
Tàu có trọng tải dưới
cơ sở đóng mới, sửa DWT trở lên
1.000 DWT
chữa tàu thủy
Dự án đầu tư xây dựng Có năng lực sản xuất từ Thuộc đối tượng Có năng lực sản xuất
cơ sở sản xuất, sửa 500
công-ten-nơ,
rơ phải vận hành thử dưới 500 công-ten-nơ,
chữa công-ten-nơ, rơ móc/năm trở lên
nghiệm công trình rơ móc/năm
móc
Có năng lực sửa chữa từ xử lý chất thải
Có năng lực sửa chữa
2.500 công-ten-nơ, rơ
dưới 2.500 công-tenmóc/năm trở lên
nơ, rơ móc/năm
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả
Thuộc đối tượng Không thực hiện kế
cơ sở đóng mới, sửa
phải vận hành thử hoạch bảo vệ môi
chữa, lắp ráp đầu máy,
nghiệm công trình trường
toa xe
xử lý chất thải
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 5.000 xe Thuộc đối tượng Công suất dưới 5.000
cơ sở sản xuất, sửa máy/ năm trở lên
phải vận hành thử xe máy/năm
chữa, lắp ráp xe máy, Công suất từ 500 ô nghiệm công trình Công suất dưới 500 ô
ô tô
tô/năm trở lên
xử lý chất thải
tô/năm
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 1.000 tấn Thuộc đối tượng Công suất dưới 1.000
cơ sở chế tạo máy sản phẩm/năm trở lên
phải vận hành thử tấn sản phẩm/năm
móc, thiết bị, công cụ
nghiệm công trình
xử lý chất thải
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 500 tấn sản Tất cả
Công suất dưới 500 tấn
cơ sở mạ, phun phủ và phẩm/năm trở lên
sản phẩm/năm
đánh bóng kim loại
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả
Thuộc đối tượng Không thực hiện kế
cơ sở sản xuất, sửa
phải vận hành thử hoạch bảo vệ môi
chữa vũ khí, khí tài,
nghiệm công trình trường
trang thiết bị kỹ thuật
xử lý chất thải
quân sự
Nhóm các dự án về chế biến gỗ, sản xuất thủy tinh, gốm sứ
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 5.000 m³ Thuộc đối tượng Công suất dưới 5.000
cơ sở chế biến gỗ, dăm sản phẩm/năm trở lên
phải vận hành thử m³ sản phẩm/năm
gỗ từ gỗ tự nhiên
nghiệm công trình
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xử lý chất thải
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 100.000 Thuộc đối tượng Công
suất
dưới
cơ sở sản xuất ván ép m2/năm trở lên
phải vận hành thử 100.000 m2/năm
nghiệm công trình
xử lý chất thải
Dự án đầu tư xây dựng Có tổng diện tích kho, Thuộc đối tượng Có tổng diện tích kho,
cơ sở sản xuất đồ gỗ bãi, nhà xưởng từ 10.000 phải vận hành thử bãi, nhà xưởng dưới
m2 trở lên
nghiệm công trình 10.000 m2
xử lý chất thải
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 1.000 tấn Tất cả
Công suất từ 100 tấn
cơ sở sản xuất thủy sản
phẩm/năm
hoặc
sản phẩm/năm đến dưới
tinh, gốm sứ
10.000 sản phẩm/năm trở
1.000
tấn
sản
lên
phẩm/năm hoặc từ
1.000 sản phẩm/năm
đến dưới 10.000 sản
phẩm/năm
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 1.000.000 Tất cả
Công suất từ 100.000
nhà máy sản xuất bóng sản phẩm/năm trở lên
sản phẩm/năm đến dưới
đèn, phích nước
1.000.000
sản
phẩm/năm
Nhóm các dự án về sản xuất, chế biến thực phẩm
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 200 gia Tất cả
Công suất từ 50 gia
cơ sở giết mổ gia súc, súc/ngày trở lên hoặc từ
súc/ngày đến dưới 200
gia cầm tập trung
3.000 gia cầm/ngày trở
gia súc/ngày hoặc từ
lên
500 gia cầm/ngày đến
dưới
3.000
gia
cầm/ngày
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 1.000 tấn Tất cả
Công suất từ 100 tấn
cơ sở chế biến thủy sản phẩm/năm trở lên
sản phẩm/năm đến dưới
sản, bột cá, các phụ
1.000
tấn
sản
phẩm thủy sản
phẩm/năm
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 10.000 tấn Tất cả
Công suất từ 500 tấn
cơ sở sản xuất đường đường/năm trở lên
đường/năm đến dưới
10.000 tấn đường/năm
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 500.000 lít Tất cả
Công suất từ 100.000
cơ sở sản xuất cồn, sản phẩm/năm trở lên
lít sản phẩm/năm đến
rượu
dưới 500.000 lít sản
phẩm/năm
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 1.000.000 lít Tất cả
Công suất từ 200.000
cơ sở sản xuất bia, sản phẩm/năm trở lên
lít sản phẩm/năm đến
nước giải khát
dưới 1.000.000 lít sản
phẩm/năm
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 5.000 tấn Tất cả
Công suất dưới 5.000
cơ sở sản xuất bột ngọt sản phẩm/năm trở lên
tấn sản phẩm/năm
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 10.000 tấn Tất cả
Công suất từ 500 tấn
cơ sở sản xuất, chế sản phẩm/năm trở lên
sản phẩm/năm đến
biến sữa
10.000
tấn
sản
phẩm/năm
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 10.000 tấn Tất cả
Công suất từ 500 tấn
cơ sở sản xuất, chế sản phẩm/năm trở lên
sản phẩm/năm đến dưới
biến dầu ăn
10.000
tấn
sản
phẩm/năm
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 20.000 tấn Tất cả
Công suất từ 1.000 tấn
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cơ sở sản xuất bánh, sản phẩm/năm trở lên
kẹo

sản phẩm/năm đến dưới
20.000
tấn
sản
phẩm/năm
Công suất từ 500.000
lít nước/năm đến dưới
2.000.000 lít/năm

Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 2.000.000 lít Không
cơ sở sản xuất nước nước/năm trở lên
lọc, nước tinh khiết
đóng chai
Nhóm các dự án về chế biến nông sản
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả đối với sản xuất Thuộc đối tượng Không thực hiện kế
cơ sở sản xuất thuốc lá thuốc lá điếu
phải vận hành thử hoạch bảo vệ môi
điếu, cơ sở chế biến
nghiệm công trình trường đối với sản xuất
nguyên liệu thuốc lá Công suất chế biến từ xử lý chất thải
thuốc lá điếu
1.000
tấn
nguyên
Công suất chế biến từ
liệu/năm trở lên
100
tấn
nguyên
liệu/năm đến dưới
1.000
tấn
nguyên
liệu/năm
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 10.000 tấn Tất cả
Công suất dưới 10.000
cơ sở sản xuất, chế sản phẩm/năm trở lên
tấn sản phẩm/năm
biến nông sản, tinh bột
các loại
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 5.000 tấn Tất cả các dự án đầu Công suất từ 500 tấn
cơ sở chế biến chè, hạt sản phẩm/năm trở lên
tư xây dựng có sử sản phẩm/năm đến dưới
điều, ca cao, cà phê,
dụng công nghệ chế 5.000
tấn
sản
hạt tiêu
biến ướt (thuộc đối phẩm/năm
tượng phải vận hành
thử nghiệm công
trình xử lý chất thải)
Nhóm các dự án về chăn nuôi và chế biến thức ăn chăn nuôi
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 1.000 tấn Thuộc đối tượng Công suất từ 200 tấn
cơ sở chế biến thức ăn sản phẩm/năm trở lên
phải vận hành thử sản phẩm/năm đến dưới
chăn nuôi
nghiệm công trình 1.000
tấn
sản
xử lý chất thải
phẩm/năm
Dự án đầu tư xây dựng Diện tích mặt nước từ 10 Thuộc đối tượng Diện tích mặt nước từ
cơ sở nuôi trồng thủy ha trở lên, riêng các dự án phải vận hành thử 05 ha đến dưới 10 ha,
sản
nuôi quảng canh từ 50 ha nghiệm công trình riêng các dự án nuôi
trở lên
xử lý chất thải
quảng canh từ 10 ha
đến dưới 50 ha
Dự án đầu tư xây dựng Có quy mô chuồng trại từ Tất cả (trừ dự án đầu Có quy mô chuồng trại
cơ sở chăn nuôi gia 500 đầu gia súc hoặc tư xây dựng cơ sở từ 100 đến dưới 500
súc, gia cầm; chăn 20.000 đầu gia cầm trở chỉ chăm sóc động đầu gia súc hoặc từ
nuôi, chăm sóc động lên
vật hoang dã tập 5.000 đến dưới 20.000
vật hoang dã tập trung
trung)
đầu gia cầm
Có quy mô từ 50 động vật
Có quy mô từ 05 động
hoang dã trở lên
vật hoang dã đến dưới
50 động vật hoang dã
Nhóm các dự án về sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả đối với cơ sở sản Tất cả (trừ các dự án Không thực hiện kế
cơ sở sản xuất, đóng xuất
chỉ thực hiện đóng hoạch bảo vệ môi
gói phân hóa học
gói)
trường đối với cơ sở
sản xuất
Công suất từ 10.000 tấn
Công suất dưới 10.000
sản phẩm/năm trở lên đối
tấn sản phẩm/năm đối
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với cơ sở phối trộn
với cơ sở phối trộn
Dự án đầu tư xây dựng Sức chứa từ 500 tấn trở Không
Sức chứa dưới 500 tấn
kho chứa thuốc bảo vệ lên
thực vật
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả đối với cơ sở sản Tất cả (trừ các dự án Không thực hiện kế
cơ sở sản xuất, đóng xuất
chỉ thực hiện đóng hoạch bảo vệ môi
gói thuốc bảo vệ thực
gói)
trường đối với cơ sở
vật
sản xuất
Công suất từ 300 tấn sản
Công suất dưới 300 tấn
phẩm/năm trở lên đối với
sản phẩm/năm đối với
cơ sở sang chai, đóng gói
cơ sở sang chai, đóng
gói
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 10.000 tấn Tất cả (trừ các dự án Công suất từ 2.000 tấn
cơ sở sản xuất phân sản phẩm/năm trở lên
chỉ thực hiện đóng sản phẩm/năm đến dưới
hữu cơ, phân sinh học
gói, phối trộn)
10.000
tấn
sản
phẩm/năm
Nhóm các dự án về hóa chất, dược phẩm, mỹ phẩm, nhựa, chất dẻo
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả đối với cơ sở sản Thuộc đối tượng Không thực hiện kế
cơ sở sản xuất vắc xin, xuất vắc xin
phải vận hành thử hoạch bảo vệ môi
dược phẩm, thuốc thú
nghiệm công trình trường đối với cơ sở
y; dự án sản xuất Công suất từ 5.000 tấn xử lý chất thải
sản xuất vắc xin
nguyên liệu làm thuốc sản phẩm/năm trở lên đối
Công suất dưới 5.000
(bao gồm cả nguyên với cơ sở sản xuất dược
tấn sản phẩm/năm đối
liệu hóa dược và tá phẩm, thuốc thú y,
với cơ sở sản xuất dược
dược)
nguyên liệu làm thuốc
phẩm, thuốc thú y,
(bao gồm cả nguyên liệu
nguyên liệu làm thuốc
hóa dược và tá dược)
(bao gồm cả nguyên
liệu hóa dược và tá
dược)
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 50 tấn sản Thuộc đối tượng Công suất dưới 50 tấn
cơ sở sản xuất hóa mỹ phẩm/năm trở lên
phải vận hành thử sản phẩm/năm
phẩm
nghiệm công trình
xử lý chất thải
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả đối với cơ sở sản Tất cả
Không thực hiện kế
cơ sở sản xuất hóa xuất hóa chất nguy hiểm,
hoạch bảo vệ môi
chất, chất dẻo, các sản sơn
trường
phẩm từ chất dẻo, sơn Công suất từ 100 tấn sản
Công suất dưới 100 tấn
phẩm/năm trở lên đối với
sản phẩm/năm đối với
cơ sở sản xuất sản phẩm
cơ sở sản xuất sản
khác
phẩm khác
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả đối với cơ sở có sử Tất cả
Không thực hiện kế
cơ sở sản xuất các sản dụng phế liệu, nguyên
hoạch bảo vệ môi
phẩm nhựa, hạt nhựa liệu nhựa tái chế
trường
Công suất từ 1.000 tấn
sản phẩm/năm trở lên đối
Công suất dưới 1.000
với nguyên liệu nhựa
tấn sản phẩm/năm đối
khác
với nguyên liệu nhựa
khác
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 1.000 tấn Tất cả
Công suất dưới 1.000
cơ sở sản xuất chất tẩy sản phẩm/năm trở lên
tấn sản phẩm/năm
rửa, phụ gia
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả
Thuộc đối tượng Không thực hiện kế
cơ sở sản xuất thuốc
phải vận hành thử hoạch bảo vệ môi
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phóng, thuốc nổ, hỏa
nghiệm công trình trường
cụ
xử lý chất thải
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả đối với cơ sở sản Chỉ thực hiện đối với Không thực hiện kế
cơ sở sản xuất thuốc xuất thuốc nổ công dự án đầu tư xây hoạch bảo vệ môi
nổ công nghiệp; kho nghiệp
dựng cơ sở sản xuất trường
chứa thuốc nổ cố định; Kho chứa thuốc nổ từ 05 thuốc
nổ
công Kho chứa thuốc nổ
kho chứa hóa chất
tấn trở lên
nghiệp thuộc đối dưới 05 tấn
Kho chứa hóa chất từ 500 tượng phải vận hành Kho chứa hóa chất dưới
tấn trở lên
thử nghiệm công 500 tấn
trình xử lý chất thải
Dự án đầu tư xây dựng Diện tích từ 100 ha trở Không
Diện tích từ 10 ha đến
vùng sản xuất muối từ lên
dưới 100 ha
nước biển
Nhóm các dự án về sản xuất giấy và văn phòng phẩm
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả
Tất cả
Không thực hiện kế
cơ sở sản xuất bột
hoạch bảo vệ môi
giấy; cơ sở sản xuất
trường
giấy từ giấy phế liệu
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 5.000 tấn Tất cả
Công suất dưới 5.000
cơ sở sản xuất giấy, sản phẩm/năm trở lên
tấn sản phẩm/năm
bao bì cát tông từ bột
giấy
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 1.000 tấn Thuộc đối tượng Công suất dưới 1.000
cơ sở sản xuất văn sản phẩm/năm trở lên
phải vận hành thử tấn sản phẩm/năm
phòng phẩm
nghiệm công trình
xử lý chất thải
Nhóm các dự án về dệt nhuộm và may mặc
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 1.000.000 Tất cả
Công
suất
dưới
cơ sở nhuộm
m2/năm trở lên hoặc từ
1.000.000
m2/năm
200 tấn sản phẩm/năm trở
hoặc dưới 200 tấn sản
lên
phẩm/năm
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 20.000.000 Thuộc đối tượng Công
suất
dưới
cơ sở dệt không m2 vải/năm trở lên hoặc phải vận hành thử 20.000.000 m2 vải/năm
nhuộm
từ 4.000 tấn vải/năm trở nghiệm công trình hoặc dưới 4.000 tấn
lên
xử lý chất thải
vải/năm
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 100.000 sản Chỉ thực hiện đối với Công
suất
dưới
cơ sở sản xuất và gia phẩm/năm trở lên nếu có dự án đầu tư xây 100.000 sản phẩm/năm
công các sản phẩm dệt, công đoạn giặt tẩy
dựng có công đoạn nếu có công đoạn giặt
may
Công suất từ 10.000.000 giặt tẩy
tẩy
sản phẩm/năm trở lên nếu
Công suất từ 1.000.000
không có công đoạn giặt
sản phẩm/năm đến dưới
tẩy
10.000.000
sản
phẩm/năm nếu không
có công đoạn giặt tẩy
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 100.000 sản Tất cả
Công
suất
dưới
cơ sở giặt là công phẩm/năm trở lên
100.000 sản phẩm/năm
nghiệp
Dự án sản xuất sợi tơ Công suất từ 5.000 tấn Thuộc đối tượng Công suất từ 500 tấn
tằm, sợi bông, sợi sản phẩm/năm trở lên
phải vận hành thử sản phẩm/năm đến dưới
nhân tạo
nghiệm công trình 5.000
tấn
sản
xử lý chất thải
phẩm/năm
Nhóm các dự án khác
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả
Tất cả
Không thực hiện kế
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cơ sở phá dỡ tàu cũ

hoạch bảo vệ môi
trường
Dự án đầu tư xây dựng Tất cả đối với cơ sở chế Tất cả
Không thực hiện kế
cơ sở chế biến cao su, biến mủ cao su
hoạch bảo vệ môi
mủ cao su
trường đối với cơ sở
Công suất từ 100.000 tấn
chế biến mủ cao su;
sản phẩm/năm trở lên đối
Công
suất
dưới
với cơ sở chế biến cao su
100.000
tấn
sản
phẩm/năm đối với cơ
sở chế biến cao su
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 100.000 sản Thuộc đối tượng Công
suất
dưới
cơ sở sản xuất các sản phẩm/năm trở lên
phải vận hành thử 100.000 sản phẩm/năm
phẩm trang thiết bị y tế
nghiệm công trình
từ nhựa và cao su y tế
xử lý chất thải
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 1.000.000 Thuộc đối tượng Công suất từ 100.000
cơ sở sản xuất giầy đôi/năm trở lên
phải vận hành thử đôi/năm
đến
dưới
dép
nghiệm công trình 1.000.000 đôi/năm
xử lý chất thải
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 50.000 sản Thuộc đối tượng Công suất dưới 50.000
cơ sở sản xuất săm lốp phẩm/năm trở lên đối với phải vận hành thử sản phẩm/năm đối với
cao su các loại
sản xuất săm lốp cao su ô nghiệm công trình sản xuất săm lốp cao su
tô, máy kéo; từ 500.000 xử lý chất thải
ô tô, máy kéo; dưới
sản phẩm/năm trở lên đối
500.000 sản phẩm/năm
với sản xuất săm lốp cao
đối với sản xuất săm
su xe đạp, xe máy
lốp cao su xe đạp, xe
máy
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 500 tấn mực Thuộc đối tượng Công suất dưới 500 tấn
cơ sở sản xuất mực in, in và từ 1.000 sản phải vận hành thử mực in và dưới 1.000
vật liệu ngành in khác phẩm/năm trở lên đối với nghiệm công trình sản phẩm/năm đối với
các vật liệu ngành in khác xử lý chất thải
các vật liệu ngành in
khác
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 50.000 Tất cả
Công suất dưới 50.000
cơ sở sản xuất ắc quy, KWh/năm trở lên hoặc từ
KWh/năm hoặc dưới
pin
100 tấn sản phẩm/năm trở
100 tấn sản phẩm/năm
lên
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 10.000 tấn Tất cả
Công suất dưới 10.000
cơ sở thuộc da
sản phẩm/năm trở lên
tấn sản phẩm/năm
Dự án đầu tư xây dựng Công suất từ 3.000 tấn Không
Công suất dưới 3.000
cơ sở sản xuất gas sản phẩm/năm trở lên
tấn sản phẩm/năm
CO2 chiết nạp hóa
lỏng, khí công nghiệp
Dự án bãi tập kết Dự án bãi tập kết phế liệu Thuộc đối tượng Dự án bãi tập kết phế
nguyên nhiên vật liệu; trong nước diện tích từ 01 phải vận hành thử liệu trong nước diện
dự án bãi tập kết phế ha trở lên
nghiệm công trình tích dưới 01 ha và dự
liệu trong nước
xử lý chất thải
án bãi tập kết nguyên
nhiên vật liệu
Dự án khu đổ thải và Tất cả
Không
Không thực hiện kế
nhận chìm vật chất
hoạch bảo vệ môi
xuống biển
trường
Dự án sử dụng phế Tất cả
Tất cả
Không thực hiện kế
liệu nhập khẩu làm
hoạch bảo vệ môi
nguyên liệu sản xuất
trường
Dự án không thuộc Tất cả
Tất cả
Không thực hiện kế
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danh mục từ 01 đến
hoạch bảo vệ môi
103 và 105, có phát
trường
sinh tổng lượng nước
thải công nghiệp từ
500 m³/ngày (24 giờ)
trở lên (trừ dự án nuôi
trồng thủy sản) hoặc từ
20.000 m³ khí thải/giờ
hoặc 10 tấn chất thải
rắn/ngày (24 giờ) trở
lên
Dự án đầu tư mở rộng Có tổng quy mô, công Thuộc đối tượng Có tổng quy mô, công
quy mô, nâng công suất (tính tổng cả phần cơ phải vận hành thử suất (tính tổng cả phần
suất hoặc thay đổi sở, khu công nghiệp đang nghiệm công trình cơ sở đang hoạt động
công nghệ (sản xuất, hoạt động và phần mở xử lý chất thải
và phần mở rộng, nâng
xử lý chất thải) của cơ rộng, nâng công suất) tới
công suất) tới mức
sở sản xuất, kinh mức tương đương với dự
tương đương với dự án
doanh, dịch vụ đang án tại cột 3 thứ tự từ 01
tại cột 4 thuộc đối
hoạt động; Dự án đầu đến 104 Phụ lục này
tượng phải đăng ký kế
tư mở rộng quy mô,
hoạch bảo vệ môi
thay đổi loại hình sản
trường thứ tự từ 01 đến
xuất của khu công
104 Phụ lục này
nghiệp đang hoạt động
Dự án nhận chìm vật Tất cả
Không
Không thực hiện kế
chất xuống biển
hoạch bảo vệ môi
trường
Dự án có hạng mục Các dự án có hạng mục Các dự án có hạng Các dự án có hạng mục
với quy mô tương với quy mô tương đương mục với quy mô với quy mô tương
đương hoặc tính chất hoặc tính chất tương tự tương đương hoặc đương hoặc tính chất
tương tự của các dự án của các dự án tại cột này, tính chất tương tự tương tự của các dự án
tại cột này, có số thứ có số thứ tự từ 1 đến 106 của các dự án tại cột tại cột này, có số thứ tự
tự từ 1 đến 106 của phải thực hiện đánh giá này, có số thứ tự từ 1 từ 1 đến 106 phải thực
Phụ lục này
tác động môi trường
đến 106 phải thực hiện đăng ký kế hoạch
hiện kiểm tra, xác bảo vệ môi trường
nhận hoàn thành
công trình bảo vệ
môi trường
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DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THUỘC TRÁCH NHIỆM THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
- Dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng
Chính phủ.
- Dự án có sử dụng từ 01 ha đất trở lên của khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia; dự án có sử
dụng từ 02 ha đất trở lên của khu di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia; từ 10 ha của khu di sản thế
giới hoặc khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng cấp quốc gia; từ 20 ha đất trở lên của khu dự
trữ sinh quyển.
- Dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện nguyên tử, nhà máy điện nhiệt hạch, lò phản ứng hạt nhân;
dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện công suất từ 600 MW trở lên; dự án đầu tư xây dựng nhà
máy thủy điện công suất từ 20 MW trở lên; công trình thủy lợi có dung tích hồ chứa từ 100.000.000
m3 nước trở lên.
- Dự án có lấn biển từ 20 ha trở lên; dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ từ 30 ha hoặc rừng sản
xuất là rừng tự nhiên từ 50 ha trở lên.
- Dự án đầu tư xây dựng nhà máy lọc, hóa dầu; dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất hóa chất,
thuốc bảo vệ thực vật, chất tẩy rửa, phụ gia, phân hoá học (trừ loại hình phối trộn), chế biến mủ cao
su có công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên; dự án nhà máy sản xuất xi măng công suất từ
1.200.000 tấn xi măng/năm trở lên; dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải phóng
xạ; dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất ắc quy có công suất từ 300.000 KWh/năm trở lên hoặc
600 tấn sản phẩm/năm trở lên; dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, lắp ráp ô tô công suất 1.000 ô
tô/năm trở lên; dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất bột giấy công suất từ 50.000 tấn sản
phẩm/năm trở lên; dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất giấy có sử dụng giấy phế liệu công suất từ
50.000 tấn sản phẩm/năm trở lên; dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất dầu ăn, bột ngọt, tinh bột
sắn, đường, chế biến sữa có công suất từ 50.000 tấn sản phẩm/năm trở lên; dự án đầu tư xây dựng
cơ sở sản xuất bia, nước giải khát có công suất từ 30.000.000 lít sản phẩm/năm trở lên; dự án đầu tư
xây dựng nhà máy sản xuất cồn, rượu có công suất từ 2.000.000 lít sản phẩm/năm trở lên; dự án đầu
tư xây dựng cơ sở dệt có nhuộm công suất từ 100.000.000 m2 vải/năm trở lên; dự án đầu tư xây
dựng cơ sở chế biến thủy sản công suất từ 20.000 tấn sản phẩm/năm trở lên.
- Dự án khai thác dầu khí; dự án nạo vét luồng đường thủy, luồng hàng hải, khu neo đậu tàu có quy
mô từ 1.000.000 m³/năm trở lên hoặc tổng lượng vật liệu nạo vét từ 10.000.000 m³ trở lên.
Các dự án nhận chìm vật chất xuống biển quy định tại mục 106 Phụ lục II và thuộc thẩm quyền cấp
phép nhận chìm của Bộ Tài nguyên và Môi trường; dự án thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xả nước
thải vào nguồn nước, cấp giấy phép khai thác khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, khu
đô thị có diện tích từ 200 ha trở lên; dự án đầu tư xây dựng cảng, khu neo đậu cho tàu có trọng tải
từ 50.000 DWT; dự án đầu tư xây dựng nhà máy, cơ sở hoặc khu liên hợp sản xuất gang, thép,
luyện kim công suất từ 300.000 tấn sản phẩm/năm trở lên.
- Dự án đầu tư xây dựng cơ sở tái chế, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường công suất từ
500 tấn/ngày (24 giờ) trở lên; dự án đầu tư xây dựng cơ sở tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
công suất từ 1.000 tấn/ngày (24 giờ) trở lên; dự án tái chế, xử lý chất thải nguy hại; dự án đầu tư
xây dựng cơ sở phá dỡ tàu cũ; dự án đầu tư xây dựng cơ sở khám chữa bệnh quy mô từ 1.000
giường bệnh trở lên (trừ trường hợp do Bộ Y tế cấp quyết định phê duyệt dự án đầu tư); Dự án đầu
tư xây dựng cơ sở sản xuất có sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.
- Dự án mở rộng quy mô, nâng cấp, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và khu
công nghiệp tới mức tương đương (bao gồm cả phần cũ và phần dự án mới) với dự án thứ tự từ mục
01 đến mục 09 của Phụ lục này.
- Dự án có hạng mục với quy mô tương đương hoặc tính chất tương tự các dự án từ mục 01 đến
mục 10 của Phụ lục này.
Các dự án thuộc cột 3 Phụ lục II nằm trên địa bàn 2 tỉnh trở lên hoặc nằm trên vùng biển không
xác định được trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc dự án nằm trên
địa bàn của 2 quốc gia trở lên./.

68

DANH MỤC DỰ ÁN, PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ THUỘC THẨM
QUYỀN XÁC NHẬN KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CẤP TỈNH
1. Dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải xác nhận kế
hoạch bảo vệ môi trường quy định tại cột 4 Phụ lục II và thuộc Danh mục các loại hình sản xuất
công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao quy định tại Phụ lục IIa Nghị định này.
2. Dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc dự án, phương án đầu tư mở rộng quy
mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, có phát sinh lượng nước thải từ 50
m3/ngày (24 giờ) đến dưới 500 m3/ngày (24 giờ) hoặc chất thải rắn từ 05 tấn/ngày (24 giờ) đến
dưới 10 tấn/ngày (24 giờ) hoặc khí thải từ 10.000 m3 khí thải/giờ đến dưới 20.000 m3 khí thải/giờ
(bao gồm cả cơ sở đang hoạt động và phần mở rộng) trừ các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch
vụ quy định tại cột 3 Phụ lục II Nghị định này.
3. Dự án có hạng mục với quy mô, công suất tương đương hoặc tính chất tương tự các dự án
tại các mục 1 và 2 Phụ lục này.
4. Dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường
thực hiện trên địa bàn 2 huyện trở lên./.
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4. Thủ tục: Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã
hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
Trình tự thực hiện

Cách thức thực hiện
Thành phần, số lượng
hồ sơ

Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện

Kết quả
Phí, Lệ phí:
Tên mẫu đơn, tờ khai:
Yêu cầu thực hiện:
Căn cứ pháp lý:

Bước 1: Hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Kon Tum chuyển đến Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến
16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết
theo quy định của pháp luật).
Bước 2: Chi cục Quản lý Đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường
chuẩn bị hồ sơ thu hồi đất, thẩm định hồ sơ.
- Chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai lập trích lục, trích đo
thửa đất (thời gian thực hiện là 03 ngày làm việc).
- Hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét quyết định.
Bước 3: UBND tỉnh xem xét quyết định trong thời hạn 05 ngày làm
việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình.
Bước 4: UBND tỉnh gửi Quyết định thu đất cho người bị thu hồi đất
(trực tiếp hoặc qua đường bưu chính).
Bước 5: Văn phòng Đăng ký đất đai lập thủ tục thu hồi Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất (đối với trường hợp không giao nộp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước
a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định thu hồi đất (theo mẫu - bản
chính).
- Thông báo thu hồi đất;
- Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được thẩm định
và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của người có đất bị thu hồi;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở
hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy
tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và
Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (nếu có);
- Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất;
b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ gốc và 01 bộ sao).
Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng đăng ký đất đai; UBND các huyện,
thành phố, chủ đầu tư dự án.
Quyết định hành chính
Không
Dự thảo quyết định thu hồi đất (Mẫu số 10 Thông tư số 30/2014/TTBTNMT ngày 02/6/2014)
Không
- Luật Đất đai năm 2013.
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ
- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
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Mẫu số 10. Quyết định thu hồi đất
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường)
ỦY BAN NHÂN DÂN ...
------Số: ....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------..., ngày..... tháng .....năm ....
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi đất 1…………………..
ỦY BAN NHÂN DÂN ...

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày...tháng …năm ….;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu
hồi đất;
Căn cứ ……….2
Xét đề nghị của Sở (Phòng) Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số... ……..ngày ... tháng
... năm ...,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thu hồi ... m2 đất của ... (ghi tên người có đất bị thu hồi), thuộc thửa đất số ...
(một phần hoặc toàn bộ thửa đất), thuộc tờ bản đồ số ... tại ........................................
Lý do thu hồi đất:……3
Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, cụ thể như sau:
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn …. có trách nhiệm giao quyết định này cho
Ông (bà) …; trường hợp Ông (bà) … không nhận quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên
bản; niêm yết quyết định này tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn …, tại nơi sinh hoạt
chung của cộng đồng dân cư….
2. Sở (Phòng) Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân …
thành lập hội đồng định giá hoặc tổ chức đấu giá để xác định phần giá trị còn lại trên đất thu
hồi (đối với trường hợp thu hồi đất quy định tại Điểm c, g, h Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai);
trình Ủy ban nhân dân phê duyệt kết quả xác định phần giá trị còn lại trên đất thu hồi.
3. Văn phòng Ủy ban nhân dân …. có trách nhiệm đăng Quyết định này trên trang thông
tin điện tử của …………………..
4. Giao .... ........................hoặc giao để quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày….. tháng….. năm……
2. Cơ quan, cá nhân có tên tại Điều 2 nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Nơi nhận
- Như Điều 3;
- Cơ quan thanh tra;
- Lưu: …..
--------------------------------

Ghi rõ mục đích thu hồi đất ….(theo Điều 61/62/64/65 của Luật Đất đai)
Ghi rõ căn cứ thu hồi đất: Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của ……được phê duyệt tại Quyết định số ……….. của Ủy
ban nhân dân ………; Biên bản, văn bản của…..ngày…tháng …..năm ....
3
Ghi rõ mục đích thu hồi đất như (1)
1
2
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Phụ lục: Chi tiết Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐCP:
Điều 100. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về
quyền sử dụng đất
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì
được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
và không phải nộp tiền sử dụng đất:
a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có
thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng
hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam;
b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc
có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ
giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;
d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15
tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10
năm 1993;
đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
theo quy định của pháp luật;
e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử
dụng đất;
- Bằng khoán điền thổ.
- Văn tự đoạn mãi bất động sản (gồm nhà ở và đất ở) có chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ
cũ.
- Văn tự mua bán nhà ở, tặng cho nhà ở, đổi nhà ở, thừa kế nhà ở mà gắn liền với đất ở có chứng
nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ.
- Bản di chúc hoặc giấy thỏa thuận tương phân di sản về nhà ở được cơ quan thuộc chế độ cũ
chứng nhận.
- Giấy phép cho xây cất nhà ở hoặc giấy phép hợp thức hóa kiến trúc của cơ quan thuộc chế độ
cũ cấp.
- Bản án của cơ quan Tòa án của chế độ cũ đã có hiệu lực thi hành.
- Các loại giấy tờ khác chứng minh việc tạo lập nhà ở, đất ở nay được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
nơi có đất ở công nhận.
g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính
phủ.
2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1
Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất
có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực
hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và đất đó không có tranh chấp
thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.
3. Hộ gia đình, cá nhân ðýợc sử dụng ðất theo bản án hoặc quyết ðịnh của Tòa án nhân dân,
quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết
định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã
được thi hành thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của
pháp luật.
4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng
10 năm 1993 đến ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì được
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
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trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật.
5. Cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ
họ; đất nông nghiệp quy định tại Khoản 3 Điều 131 của Luật này và đất đó không có tranh chấp,
được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng thì được cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Điều 18. Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 100 của
Luật Đất đai
Các giấy tờ khác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều
100 của Luật Đất đai có tên người sử dụng đất, bao gồm:
1. Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18 tháng 12 năm 1980.
2. Một trong các giấy tờ được lập trong quá trình thực hiện đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị số
299-TTg ngày 10 tháng 11 năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạng và
đăng ký thống kê ruộng đất trong cả nước do cơ quan nhà nước đang quản lý, bao gồm:
a) Biên bản xét duyệt của Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã xác định người đang sử dụng đất là
hợp pháp;
b) Bản tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp pháp do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Hội đồng
đăng ký ruộng đất cấp xã hoặc cơ quan quản lý đất đai cấp huyện, cấp tỉnh lập;
c) Đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất đối với trường hợp không có giấy tờ quy định tại
Điểm a và Điểm b Khoản này.
3. Dự án hoặc danh sách hoặc văn bản về việc di dân đi xây dựng khu kinh tế mới, di dân tái
định cư được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê
duyệt.
4. Giấy tờ của nông trường, lâm trường quốc doanh về việc giao đất cho người lao động trong
nông trường, lâm trường để làm nhà ở (nếu có).
5. Giấy tờ có nội dung về quyền sở hữu nhà ở, công trình; về việc xây dựng, sửa chữa nhà ở,
công trình được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, xây
dựng chứng nhận hoặc cho phép.
6. Giấy tờ tạm giao đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh; Đơn đề nghị được sử dụng đất
được Ủy ban nhân dân cấp xã, hợp tác xã nông nghiệp phê duyệt, chấp thuận trước ngày 01 tháng 7
năm 1980 hoặc được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh phê duyệt, chấp thuận.
7. Giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất cho cơ quan, tổ chức để bố trí
đất cho cán bộ, công nhân viên tự làm nhà ở hoặc xây dựng nhà ở để phân (cấp) cho cán bộ, công
nhân viên bằng vốn không thuộc ngân sách nhà nước hoặc do cán bộ, công nhân viên tự đóng góp
xây dựng. Trường hợp xây dựng nhà ở bằng vốn ngân sách nhà nước thì phải bàn giao quỹ nhà ở đó
cho cơ quan quản lý nhà ở của địa phương để quản lý, kinh doanh theo quy định của pháp luật.
8. Bản sao giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và các giấy tờ quy định tại các Khoản
2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản
lý chuyên ngành cấp huyện, cấp tỉnh đối với trường hợp bản gốc giấy tờ này đã bị thất lạc và cơ
quan nhà nước không còn lưu giữ hồ sơ quản lý việc cấp loại giấy tờ đó.
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5. Thủ tục: Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự
nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức
nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Trình tự thực hiện:

Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng
hồ sơ:

Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:

Kết quả thực hiện:
Phí, Lệ phí:
Tên mẫu đơn, tờ khai:
Yêu cầu điều kiện
Căn cứ pháp lý:

Bước 1: Người sử dụng đất gửi các văn bản có liên quan đến Sở Tài
nguyên và Môi trường hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Kon Tum
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến
16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết
theo quy định của pháp luật).
Bước 2: Chi cục Quản lý Đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Thẩm định hồ sơ, huyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai lập
trích lục, trích đo thửa đất (thời gian thực hiện là 03 ngày làm việc).
- Hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét quyết định.
Bước 3: UBND tỉnh xem xét quyết định trong thời hạn 05 ngày làm
việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình
Bước 4: UBND tỉnh gửi Quyết định thu đất cho người bị thu hồi đất
(trực tiếp hoặc qua đường bưu chính).
Bước 5: Văn phòng Đăng ký đất đai lập thủ tục thu hồi Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất (đối với trường hợp không giao nộp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước và tại hiện trường.
a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Văn bản trả lại đất của người sử dụng đất hoặc văn bản của UBND
cấp xã nơi có đất xác nhận việc trả lại đất của người sử dụng đất (bản
chính).
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở
hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy
tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và
Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (nếu có) (bản chính).
b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ gốc và 01 bộ sao)
Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kon Tum.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon
Tum.
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng đăng ký đất đai; Các Sở, Ban, Ngành
có liên quan; UBND các huyện, thành phố nơi có đất.
Quyết định hành chính
Không
Không
Không
- Luật Đất đai năm 2013.
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ
- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường.
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
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Phụ lục: Chi tiết Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐCP:
Điều 100. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về
quyền sử dụng đất
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì
được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
và không phải nộp tiền sử dụng đất:
a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có
thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng
hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam;
b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc
có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ
giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;
d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15
tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10
năm 1993;
đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
theo quy định của pháp luật;
e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử
dụng đất;
- Bằng khoán điền thổ.
- Văn tự đoạn mãi bất động sản (gồm nhà ở và đất ở) có chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ
cũ.
- Văn tự mua bán nhà ở, tặng cho nhà ở, đổi nhà ở, thừa kế nhà ở mà gắn liền với đất ở có chứng
nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ.
- Bản di chúc hoặc giấy thỏa thuận tương phân di sản về nhà ở được cơ quan thuộc chế độ cũ
chứng nhận.
- Giấy phép cho xây cất nhà ở hoặc giấy phép hợp thức hóa kiến trúc của cơ quan thuộc chế độ
cũ cấp.
- Bản án của cơ quan Tòa án của chế độ cũ đã có hiệu lực thi hành.
- Các loại giấy tờ khác chứng minh việc tạo lập nhà ở, đất ở nay được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
nơi có đất ở công nhận.
g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính
phủ.
2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1
Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất
có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực
hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và đất đó không có tranh chấp
thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.
3. Hộ gia đình, cá nhân ðýợc sử dụng ðất theo bản án hoặc quyết ðịnh của Tòa án nhân dân,
quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết
định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã
được thi hành thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của
pháp luật.
4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng
10 năm 1993 đến ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì được
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật.
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5. Cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ
họ; đất nông nghiệp quy định tại Khoản 3 Điều 131 của Luật này và đất đó không có tranh chấp,
được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng thì được cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Điều 18. Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 100 của
Luật Đất đai
Các giấy tờ khác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều
100 của Luật Đất đai có tên người sử dụng đất, bao gồm:
1. Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18 tháng 12 năm 1980.
2. Một trong các giấy tờ được lập trong quá trình thực hiện đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị số
299-TTg ngày 10 tháng 11 năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạng và
đăng ký thống kê ruộng đất trong cả nước do cơ quan nhà nước đang quản lý, bao gồm:
a) Biên bản xét duyệt của Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã xác định người đang sử dụng đất là
hợp pháp;
b) Bản tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp pháp do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Hội đồng
đăng ký ruộng đất cấp xã hoặc cơ quan quản lý đất đai cấp huyện, cấp tỉnh lập;
c) Đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất đối với trường hợp không có giấy tờ quy định tại
Điểm a và Điểm b Khoản này.
3. Dự án hoặc danh sách hoặc văn bản về việc di dân đi xây dựng khu kinh tế mới, di dân tái
định cư được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê
duyệt.
4. Giấy tờ của nông trường, lâm trường quốc doanh về việc giao đất cho người lao động trong
nông trường, lâm trường để làm nhà ở (nếu có).
5. Giấy tờ có nội dung về quyền sở hữu nhà ở, công trình; về việc xây dựng, sửa chữa nhà ở,
công trình được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, xây
dựng chứng nhận hoặc cho phép.
6. Giấy tờ tạm giao đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh; Đơn đề nghị được sử dụng đất
được Ủy ban nhân dân cấp xã, hợp tác xã nông nghiệp phê duyệt, chấp thuận trước ngày 01 tháng 7
năm 1980 hoặc được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh phê duyệt, chấp thuận.
7. Giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất cho cơ quan, tổ chức để bố trí
đất cho cán bộ, công nhân viên tự làm nhà ở hoặc xây dựng nhà ở để phân (cấp) cho cán bộ, công
nhân viên bằng vốn không thuộc ngân sách nhà nước hoặc do cán bộ, công nhân viên tự đóng góp
xây dựng. Trường hợp xây dựng nhà ở bằng vốn ngân sách nhà nước thì phải bàn giao quỹ nhà ở đó
cho cơ quan quản lý nhà ở của địa phương để quản lý, kinh doanh theo quy định của pháp luật.
8. Bản sao giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và các giấy tờ quy định tại các Khoản
2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản
lý chuyên ngành cấp huyện, cấp tỉnh đối với trường hợp bản gốc giấy tờ này đã bị thất lạc và cơ
quan nhà nước không còn lưu giữ hồ sơ quản lý việc cấp loại giấy tờ đó.

76

6. Thủ tục: Thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp
Bước 1: Công ty nông, lâm nghiệp và các Công ty Nhà nước thực hiện
cổ phần hóa nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu chính.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến
16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết
theo quy định của pháp luật).
Bước 2: Chi Cục Quản ly Đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường:
Thẩm định rà soát, đánh giá tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ trường hợp
nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian 02 ngày làm
việc, thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh hồ
sơ theo quy định.
Bước 3: Trong thời hạn không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ phương
án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp đến các Sở, ngành, Ủy
ban nhân dân cấp huyện để lấy ý kiến;
Bước 3. Tổng hợp ý kiến góp ý: Trong thời hạn không quá 10 ngày kể
từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có trách
nhiệm gửi ý kiến bằng văn bản đến Sở Tài nguyên và Môi trường.
Bước 4: Tổ chức hợp thẩm định: Trong thời hạn không quá 02 ngày kể
từ ngày kết thúc thời gian lấy ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường tổ
chức họp để thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm
nghiệp và gửi thông báo kết quả thẩm định phương án sử dụng đất đến
công ty nông, lâm nghiệp để hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định trong thời hạn
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình.
Bước 6: Thông báo cho Công ty nông, lâm nhận kết quả tại Trung tâm
Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ
lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước
Cách thức thực hiện
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án sử dụng đất;
hồ sơ
- Báo cáo thuyết minh tổng hợp phương án sử dụng đất và Biểu kèm
theo (theo mẫu).
- Bản đồ phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp, Công
ty nhà nước thực hiện cổ phần hóa.
b. Số lượng hồ sơ: 10 bộ (bản chính).
Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Thời hạn giải quyết
Không tính thời gian gửi hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan liên quan và thời
gian các cơ quan gửi văn bản góp ý kiến về Sở Tài nguyên và Môi
trường.
Tổ chức
Đối tượng thực hiện:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
- Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các
Sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố nơi có đất.
Quyết định hành chính
Kết quả
Không
Phí, Lệ phí:
Tên mẫu đơn, tờ khai: - Báo cáo thuyết minh tổng hợp phương án sử dụng đất (Mẫu số 01
Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT, ngày 26/02/2015).
Trình tự thực hiện
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Yêu cầu thực hiện:
Căn cứ pháp lý:

- Biểu kèm theo (Mẫu số 02 Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT, ngày
26/02/2015).
Không
- Luật Đất đai năm 2013.
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
- Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ.
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT ngày 26/02/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường
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Mẫu số 01: Báo cáo thuyết minh tổng hợp phương án sử dụng đất
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

B ÁO CÁO
THUYẾT MINH TỔNG HỢP
PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG ĐẤT
Của ….

Ngày ... tháng ... năm ...
Giám đốc Công ty…
(tên công ty nông, lâm nghiệp)
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Ngày ... tháng ... năm ...
Giám đốc
Sở Tài nguyên và Môi trường
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

..., ngày ... tháng ... năm …
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ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN I
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI Ở ĐỊA PHƯƠNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN
NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY NÔNG, LÂM NGHIỆP
1. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên
2. Phân tích, đánh giá điều kiện kinh tế - xã hội
2.1. Thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của công ty nông, lâm nghiệp trước khi sắp xếp lại
a) Sản xuất nông nghiệp;
b) Sản xuất lâm nghiệp;
c) Nuôi trồng thuỷ sản;
d) Công nghiệp chế biến nông lâm sản;
đ) Dịch vụ;
e) Dân số, lao động, việc làm và thu nhập;
g) Phân tích, đánh giá thực trạng cơ sở hạ tầng của công ty nông, lâm nghiệp: giao thông;
thuỷ lợi; văn hoá; y tế; giáo dục - đào tạo; thể dục, thể thao; năng lượng; bưu chính viễn thông.
2.2. Đánh giá những điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương có ảnh hưởng đến mục tiêu,
nhiệm vụ của công ty nông, lâm nghiệp.
2.3. Tình hình quốc phòng, an ninh trên địa bàn.
PHẦN II
HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT
1. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh có liên quan
đến nhiệm vụ của công ty nông, lâm nghiệp.
2. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, tình hình quản lý, sử dụng đất, trong đó làm rõ
diện tích đất đang sử dụng đúng mục đích; diện tích đất sử dụng không đúng mục đích; diện tích đất
không sử dụng; diện tích đất đang giao khoán, cho thuê, cho mượn, bị lấn, bị chiếm, liên doanh, liên
kết, hợp tác đầu tư và đang có tranh chấp; làm rõ những mặt được, tồn tại và nguyên nhân, rút ra
những bài học kinh nghiệm.
3. Cách thức sử dụng phần diện tích đất của công ty nông, lâm nghiệp: đất do công ty nông, lâm
nghiệp đang trực tiếp sử dụng; đất nông nghiệp đã giao khoán; đất nông nghiệp có vườn cây đã bán; đất
làm chuồng trại chăn nuôi có đàn gia súc đã bán; đất đã xây dựng trụ sở; đất xây dựng các công trình hạ
tầng; đất xây dựng cơ sở sản xuất phi nông nghiệp và dịch vụ; đất đang liên doanh, liên kết với các thành
phần kinh tế khác.
PHẦN III
PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG ĐẤT
1. Xác định định hướng sử dụng đất
1.1. Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; phương án sắp xếp, đổi
mới và phát triển công ty nông, lâm nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
1.2. Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất của
địa phương.
2. Xác định phương hướng nhiệm vụ cụ thể của công ty nông, lâm nghiệp
3. Phương án sử dụng đất
3.1. Xác định vị trí, ranh giới quản lý, sử dụng đất đối với diện tích đất đề nghị giữ lại sử
dụng theo từng loại đất, hình thức sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất; trong đó làm rõ diện tích đất
đang sử dụng đúng mục đích; diện tích đất sử dụng không đúng mục đích; diện tích đất không sử
dụng; diện tích đất đang giao khoán, cho thuê, cho mượn, bị lấn, bị chiếm, liên doanh, liên kết, hợp
tác đầu tư và đang có tranh chấp;
3.2. Xác định vị trí, ranh giới quản lý, sử dụng đất đối với diện tích đất bàn giao cho địa
phương, bao gồm các loại đất sau: đất dôi ra do thu hẹp nhiệm vụ; đất không sử dụng, đất công ty
đang khoán trắng, sử dụng không đúng mục đích; diện tích đất đã chuyển nhượng; diện tích đất đã
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bán vườn cây; đất kết cấu hạ tầng không phục vụ sản xuất; đất ở theo quy hoạch của địa phương đã
được phê duyệt;
3.3. Xác định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện phương án sắp xếp, đổi mới và các mục tiêu,
nhiệm vụ của công ty nông, lâm nghiệp, cũng như đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương;
trong đó làm rõ: vị trí, ranh giới, diện tích đất theo phương án giao đất không thu tiền sử dụng đất
(đất rừng phòng hộ; đất rừng đặc dụng; đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên; đất sử dụng vào mục
đích quốc phòng, an ninh; đất sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh)
và diện tích đất sẽ cho các công ty nông, lâm nghiệp thuê đất;
3.4. Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất và xây dựng phương án phân bổ quỹ đất cho các mục đích sử
dụng cụ thể đến từng đơn vị hành chính (cấp huyện, xã);
3.5. Xây dựng phương án và kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất; xử lý đối với đất cho thuê, cho
mượn; thu hồi đất bị lấn, bị chiếm; xử lý diện tích đất đang có tranh chấp;
3.6. Xây dựng phương án bố trí lại diện tích đất ở thành khu dân cư (nếu có).
4. Đánh giá tác động của phương án sử dụng đất đến kinh tế, xã hội và môi trường, đảm
bảo quốc phòng, an ninh
4.1. Hiệu quả kinh tế, xã hội của việc sử dụng đất vào các mục đích;
4.2. Những tác động, ảnh hưởng đến môi trường trong quá trình sử dụng đất;
4.3. Những tồn tại chủ yếu trong sử dụng đất, nguyên nhân chính, giải pháp khắc phục.
5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện phương án sử dụng đất.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
PHỤ LỤC
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STT

(1)
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.5
1.5.1
1.5.2

Mẫu số 02: Mẫu Biểu kèm theo thuyết minh tổng hợp phương án sử dụng đất
Biểu 01/HT
HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT
Của ………………………
Đơn vị tính: Ha
Trong đó
Đang giao
khoán, cho
Cơ
SD
SD
Diện
Ghi
Không
thuê,
Loại đất
cấu đúng không
tích
chú
(%) mục đúng sử mượn, liên
dụng doanh và
đích MĐ
đang có
tranh chấp
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT
Đất nông nghiệp
Đất trồng cây hàng năm
Đất trồng lúa
Đất trồng cây hàng năm khác
Đất trồng cây lâu năm
Đất rừng sản xuất
Đất có rừng tự nhiên sản xuất
Đất có rừng trồng sản xuất
Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản
xuất
Đất trồng rừng sản xuất
Đất rừng phòng hộ
Đất có rừng tự nhiên phòng hộ
Đất có rừng trồng phòng hộ
Đất khoanh nuôi phục hồi rừng
phòng hộ
Đất trồng rừng phòng hộ
Đất rừng đặc dụng
Đất có rừng tự nhiên đặc dụng
Đất có rừng trồng đặc dụng

Đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc
dụng
1.5.4 Đất trồng rừng đặc dụng
…….. ……………..
2
Đất phi nông nghiệp
Đất trụ sở công ty nông, lâm
2.1
nghiệp
1.5.3

2.2

Đất thương mại, dịch vụ; cơ sở sản
xuất phi nông nghiệp

2.3
Đất xây dựng công trình hạ tầng
2.3.1 Đất giao thông
2.3.2 Đất thuỷ lợi
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Đất chuyển dẫn năng lượng, truyền
thông
2.3.4 Đất xây dựng công trình khác
2.4
Đất có mặt nước chuyên dùng
...... ......
2.3.3

Ngày ... tháng ... năm ...
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

..., ngày ... tháng .... năm ....
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)
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Biểu 02/QH
DIỆN TÍCH ĐẤT ĐỀ NGHỊ GIỮ LẠI THEO TỪNG HÌNH THỨC SỬ DỤNG ĐẤT
Của ………………………
Đơn vị tính: Ha

STT

Loại đất

(1)

(2)

Diện Giao
đất
Đất
tích
(ha) không rừng
thu tiền phòng
SDĐ
hộ
(3)

(4)

(5)

Đất
rừng
đặc
dụng
(6)

Trong đó
Trong đó
Đất có Đất sử dụng vào
Ghi
rừng mục đích QP, AN, Thuê chú
sản xuất mục đích công đất
là rừng cộng không nhằm
tự nhiên mục đích KD
(7)

(8)

TỔNG DIỆN TÍCH
ĐẤT
1
Đất nông nghiệp
1.1 Đất trồng cây hàng năm
1.1.1 Đất trồng lúa
Đất trồng cây hàng năm
1.1.2
khác
1.2 Đất trồng cây lâu năm
1.3 Đất rừng sản xuất
1.4 Đất rừng phòng hộ
1.5 Đất rừng đặc dụng
2
Đất phi nông nghiệp
Đất trụ sở công ty nông,
2.1
lâm nghiệp
2.2

Đất thương mại, dịch
vụ; cơ sở sản xuất phi
nông nghiệp

Đất xây dựng công trình
hạ tầng
2.3.1 Đất giao thông
2.3.2 Đất thuỷ lợi
Đất chuyển dẫn năng
2.3.3
lượng, truyền thông
2.3

2.3.4

Đất xây dựng công trình
khác

Đất có mặt nước chuyên
dùng
...... ......
2.4

Ngày ... tháng ... năm ...
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

..., ngày ... tháng ... năm ...
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)
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(9) (10)

Biểu 03/QH
DIỆN TÍCH ĐẤT ĐỀ NGHỊ GIỮ LẠI THEO TỪNG LOẠI ĐẤT
Của ………………………

STT

Loại đất

(1)

(2)
TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT
Đất nông nghiệp
Đất trồng cây hàng năm
Đất trồng lúa
Đất trồng cây hàng năm
khác
Đất trồng cây lâu năm
Đất rừng sản xuất
Đất rừng phòng hộ
Đất rừng đặc dụng
……………..
Đất phi nông nghiệp
Đất trụ sở công ty nông,
lâm nghiệp
Đất thương mại, dịch vụ;
cơ sở sản xuất phi nông
nghiệp
Đất xây dựng công trình hạ
tầng
Đất giao thông
Đất thuỷ lợi
Đất chuyển dẫn năng
lượng, truyền thông
Đất xây dựng công trình
khác
Đất có mặt nước chuyên
dùng
......

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.3
1.4
1.5
……..
2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.4
......

Diện
tích
(ha)
(3)

Trong đó
Cơ
SD
SD
Đang giao khoán,
Ghi
cấu đúng không Không cho thuê, mượn,
chú
(%) mục đúng sử dụng liên doanh và
đích MĐ
đang tranh chấp
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Ngày ... tháng ... năm ...
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

..., ngày ... tháng ... năm ...
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)
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Biểu 04/QH
DIỆN TÍCH ĐẤT BÀN GIAO CHO ĐỊA PHƯƠNG
Của ………………………
Đơn vị tính: Ha
Trong đó

STT

Loại đất

(1)

(2)
(3)
TỔNG DIỆN TÍCH
ĐẤT
1
Đất nông nghiệp
Đất trồng cây hàng
1.1
năm
1.1.1 Đất trồng lúa
Đất trồng cây hàng
1.1.2
năm khác
1.2 Đất trồng cây lâu năm
1.3 Đất rừng sản xuất
1.4 Đất rừng phòng hộ
1.5 Đất rừng đặc dụng
….. ……………..
2
Đất phi nông nghiệp
Đất trụ sở công ty
2.1
nông, lâm nghiệp
2.2

Đất Đất ở
kết theo
cấu hạ QH Ghi
tầng của chú
không địa
phục phươn
vụ SX g
(9) (10) (11) (12)

Dôi ra
Công
DT
Sử DT đã
do
ty
đã
Diện
Khôn
dụng chuyể
thu
đang
bán
tích
g sử
không n
hẹp
khoá
vườ
dụng
đúng nhượn
nhiệm
n
n
MĐ
g
vụ
trắng
cây
(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Đất thương mại, dịch
vụ; cơ sở sản xuất phi
nông nghiệp

Đất xây dựng công
trình hạ tầng
2.3.1 Đất giao thông
2.3.2 Đất thuỷ lợi
Đất chuyển dẫn năng
2.3.3
lượng, truyền thông
Đất xây dựng công
2.3.4
trình khác
Đất có mặt nước
2.4
chuyên dùng
Ngày ... tháng ... năm ...
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)
2.3

..., ngày ... tháng ... năm ...
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)
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Biểu 05/QH
PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG ĐẤT PHÂN THEO CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
Của ………………………

STT
(1)
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
……..
2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.4
......

Diện
tích

Loại đất
(2)
TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT
Đất nông nghiệp
Đất trồng cây hàng năm
Đất trồng lúa
Đất trồng cây hàng năm khác
Đất trồng cây lâu năm
Đất rừng sản xuất
Đất có rừng tự nhiên sản xuất
Đất có rừng trồng sản xuất
Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất
Đất trồng rừng sản xuất
Đất rừng phòng hộ
Đất có rừng tự nhiên phòng hộ
Đất có rừng trồng phòng hộ
Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ
Đất trồng rừng phòng hộ
Đất rừng đặc dụng
Đất có rừng tự nhiên đặc dụng
Đất có rừng trồng đặc dụng
Đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng
Đất trồng rừng đặc dụng
……………..

(3)

Đơn vị tính: Ha
Phân theo các đơn vị hành
Ghi
chính
chú
…
…
…
…
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Đất phi nông nghiệp
Đất trụ sở công ty nông, lâm nghiệp
Đất thương mại, dịch vụ; cơ sở sản xuất phi
nông nghiệp
Đất xây dựng công trình hạ tầng
Đất giao thông
Đất thuỷ lợi
Đất chuyển dẫn năng lượng, truyền thông
Đất xây dựng công trình khác
Đất có mặt nước chuyên dùng
......
Ngày ... tháng ... năm ...
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

..., ngày ... tháng ... năm ...
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)
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Biểu 06/QH
DIỆN TÍCH ĐẤT PHẢI CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH
SỬ DỤNG THEO PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG ĐẤT
Của ………………………
Đơn vị tính: Ha

STT
(1)
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
.....

Loại đất hiện đang sử dụng
phải chuyển mục đích sử dụng
theo phương án sử dụng đất
(2)
Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi
nông nghiệp
Đất sản xuất nông nghiệp
Đất trồng cây hàng năm
Đất trồng cây lâu năm
Đất lâm nghiệp
Đất rừng sản xuất
Đất rừng phòng hộ
Đất rừng đặc dụng
Đất nuôi trồng thuỷ sản
Đất làm muối
Đất nông nghiệp khác
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội
bộ đất nông nghiệp
Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất
trồng cây lâu năm
Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất
lâm nghiệp
Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất
nuôi trồng thuỷ sản
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang
đất trồng cây lâu năm
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang
đất lâm nghiệp
Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông
nghiệp không phải rừng
Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông
nghiệp không phải rừng
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông
nghiệp không phải rừng
..........
Ngày ... tháng ... năm ...
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)
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Kế hoạch chuyển mục đích sử
Tổng diện
dụng đất hàng năm
tích chuyển
mục đích Năm… Năm… Năm… Năm…
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

..., ngày ... tháng ... năm ...
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

7. Thủ tục: Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính
mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe
dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh
tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Trình tự thực hiện:

Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng
hồ sơ:

Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:

Kết quả thực hiện:
Phí, Lệ phí:
Tên mẫu đơn, tờ khai:
Yêu cầu điều kiện
Căn cứ pháp lý:

Bước 1: Cơ quan được UBND cấp tỉnh giao nhiệm vụ kiểm tra xác
định mức độ nguy cơ đe dọa tính mạng con người gửi các văn bản có
liên quan đến Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh Kon Tum
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến
16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết
theo quy định của pháp luật).
Bước 2: Chi cục Quản lý Đất đai- Sở Tài nguyên và Môi trường
- Thẩm định hồ sơ, chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai lập
trích lục, trích đo thửa đất (thời gian thực hiện là 03 ngày làm việc).
- Hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét quyết định.
Bước 3: UBND tỉnh xem xét quyết định trong thời hạn 05 ngày làm
việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình.
Bước 4: UBND gửi Quyết định thu đất cho người bị thu hồi đất (trực
tiếp hoặc qua đường bưu chính).
Bước 5: Văn phòng Đăng ký đất đai lập thủ tục thu hồi Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất (đối với trường hợp không giao nộp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất).
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các
ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước.
a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định mức độ ô nhiễm môi
trường, sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe
dọa tính mạng con người (bản chính).
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở
hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc
giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai
và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (bản chính) (nếu có).
b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ gốc và 01 bộ sao)
Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Trường hợp đất có rừng thì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn thời gian 03 ngày làm việc.
Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kon Tum.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng đăng ký đất đai; Các Sở, Ban, Ngành
có liên quan; UBND các huyện, thành phố nơi có đất.
Quyết định hành chính
Không
Không
Không
- Luật Đất đai năm 2013.
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ
- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên
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và Môi trường.
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường;
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Phụ lục: Chi tiết Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐCP:
Điều 100. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về
quyền sử dụng đất
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì
được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
và không phải nộp tiền sử dụng đất:
a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có
thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng
hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam;
b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc
có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ
giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;
d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15
tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10
năm 1993;
đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
theo quy định của pháp luật;
e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử
dụng đất;
- Bằng khoán điền thổ.
- Văn tự đoạn mãi bất động sản (gồm nhà ở và đất ở) có chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ
cũ.
- Văn tự mua bán nhà ở, tặng cho nhà ở, đổi nhà ở, thừa kế nhà ở mà gắn liền với đất ở có chứng
nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ.
- Bản di chúc hoặc giấy thỏa thuận tương phân di sản về nhà ở được cơ quan thuộc chế độ cũ
chứng nhận.
- Giấy phép cho xây cất nhà ở hoặc giấy phép hợp thức hóa kiến trúc của cơ quan thuộc chế độ
cũ cấp.
- Bản án của cơ quan Tòa án của chế độ cũ đã có hiệu lực thi hành.
- Các loại giấy tờ khác chứng minh việc tạo lập nhà ở, đất ở nay được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
nơi có đất ở công nhận.
g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính
phủ.
2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1
Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất
có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực
hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và đất đó không có tranh chấp
thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.
3. Hộ gia đình, cá nhân ðýợc sử dụng ðất theo bản án hoặc quyết ðịnh của Tòa án nhân dân,
quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết
định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã
được thi hành thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của
pháp luật.
4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng
10 năm 1993 đến ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì được
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật.
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5. Cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ
họ; đất nông nghiệp quy định tại Khoản 3 Điều 131 của Luật này và đất đó không có tranh chấp,
được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng thì được cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Điều 18. Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 100 của
Luật Đất đai
Các giấy tờ khác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều
100 của Luật Đất đai có tên người sử dụng đất, bao gồm:
1. Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18 tháng 12 năm 1980.
2. Một trong các giấy tờ được lập trong quá trình thực hiện đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị số
299-TTg ngày 10 tháng 11 năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạng và
đăng ký thống kê ruộng đất trong cả nước do cơ quan nhà nước đang quản lý, bao gồm:
a) Biên bản xét duyệt của Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã xác định người đang sử dụng đất là
hợp pháp;
b) Bản tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp pháp do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Hội đồng
đăng ký ruộng đất cấp xã hoặc cơ quan quản lý đất đai cấp huyện, cấp tỉnh lập;
c) Đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất đối với trường hợp không có giấy tờ quy định tại
Điểm a và Điểm b Khoản này.
3. Dự án hoặc danh sách hoặc văn bản về việc di dân đi xây dựng khu kinh tế mới, di dân tái
định cư được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê
duyệt.
4. Giấy tờ của nông trường, lâm trường quốc doanh về việc giao đất cho người lao động trong
nông trường, lâm trường để làm nhà ở (nếu có).
5. Giấy tờ có nội dung về quyền sở hữu nhà ở, công trình; về việc xây dựng, sửa chữa nhà ở,
công trình được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, xây
dựng chứng nhận hoặc cho phép.
6. Giấy tờ tạm giao đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh; Đơn đề nghị được sử dụng đất
được Ủy ban nhân dân cấp xã, hợp tác xã nông nghiệp phê duyệt, chấp thuận trước ngày 01 tháng 7
năm 1980 hoặc được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh phê duyệt, chấp thuận.
7. Giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất cho cơ quan, tổ chức để bố trí
đất cho cán bộ, công nhân viên tự làm nhà ở hoặc xây dựng nhà ở để phân (cấp) cho cán bộ, công
nhân viên bằng vốn không thuộc ngân sách nhà nước hoặc do cán bộ, công nhân viên tự đóng góp
xây dựng. Trường hợp xây dựng nhà ở bằng vốn ngân sách nhà nước thì phải bàn giao quỹ nhà ở đó
cho cơ quan quản lý nhà ở của địa phương để quản lý, kinh doanh theo quy định của pháp luật.
8. Bản sao giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và các giấy tờ quy định tại các Khoản
2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản
lý chuyên ngành cấp huyện, cấp tỉnh đối với trường hợp bản gốc giấy tờ này đã bị thất lạc và cơ
quan nhà nước không còn lưu giữ hồ sơ quản lý việc cấp loại giấy tờ đó.
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8. Thủ tục: Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp sơ tại Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh Kon Tum.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến
16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết
theo quy định của pháp luật).
Bước 2: Công chức tiếp nhận kiể m tra thành phần, số lượng hồ sơ và
tiếp nhận chuyển Bộ phận chuyên môn thụ lý giải quyết. Trong thời
gian 03 ngày làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, đánh giá
tính hợp lệ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản nêu rõ lý do
không giải quyết và hướng dẫn người sử dụng đất bổ sung, hoàn chỉnh
hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Chi cục Quản lý Đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Lập thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất;
- Trường hợp đủ điều kiện để gia hạn thì Sở Tài nguyên và Môi trường
trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định gia hạn quyền sử dụng đất.
- Trường hợp không đủ điều kiện được gia hạn sử dụng đất thì Sở Tài
nguyên và Môi trường thông báo cho người sử dụng đất và làm thủ tục
thu hồi đất theo quy định.
Bước 4: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết.
Bước 5: Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đăng ký, xác nhận gia
hạn sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật biến
động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận
cho cơ sở tôn giáo.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến
16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết
theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước hoặc qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo mẫu)
hồ sơ:
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
- Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài
sản gắn liền với đất mà có thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy
chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy
chứng nhận đã cấp thì người sử dụng đất nộp thêm các giấy tờ sau đây:
+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân mới hoặc Giấy chứng minh quân đội
mới hoặc thẻ Căn cước công dân mới hoặc sổ hộ khẩu, giấy tờ khác chứng
minh thay đổi nhân thân đối với trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân
của người có tên trên Giấy chứng nhận;
+ Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận việc thay
đổi thông tin pháp nhân đối với trường hợp thay đổi thông tin về pháp nhân
của tổ chức đã ghi trên Giấy chứng nhận.
b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ gốc và 01 bộ sao)
Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Thời hạn giải quyết:
Cơ sở tôn giáo sử dụng đất nông nghiệp.
Đối tượng thực hiện:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kon Tum.
Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon
Tum.
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng đăng ký đất đai; Các Sở, Ban, Ngành
có liên quan; UBND các huyện, thành phố nơi có đất.
- Quyết định gia hạn quyền sử dụng đất
Kết quả thực hiện:
Trình tự thực hiện:
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- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
- Chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính
- Phí thẩm định: 1.000.000 đồng/hồ sơ.
Phí, Lệ phí:
- Lệ phí địa chính: Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp giấy
chứng nhận
+ Đăng ký thay đổi quyền sử dụng đất: 20.000 đồng/giấy
+ Đăng ký thay đổi QSD đất, QSH nhà ở và tài sản: 50.000 đồng/giấy
+ Đăng ký thay đổi chỉ có tài sản: 50.000 đồng/giấy
Trường hợp:
+ Cấp lại GCN quyền sử dụng đất 20.000 đồng/giấy;
+ Cấp lại GCN có đăng ký thay đổi tài sản trên đất 50.000 đồng/giấy.
- Lệ phí trích đo, trích lục thửa đất: 20.000 đồng/lần.
Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số
09/ĐK, Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017)
Trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu là 06 tháng.
Yêu cầu điều kiện
- Luật số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ pháp lý:
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/1/2017 của Chính phủ;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường;
- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường
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Mẫu số 09/ĐK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG
ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Kính gửi:
………………………………………………

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN
HỒ SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ
ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: ….. Quyển
…..
Ngày …../…../……..
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa):……………………………………………………
1.2. Địa chỉ(1): ………………………………………………………………………
2. Giấy chứng nhận đã cấp
2.1. Số vào sổ cấp GCN: …………………; 2.2. Số phát hành GCN: …………………….;
2.3. Ngày cấp GCN …/…/…… …….;
3. Nội dung biến động về: ………………………………………………………
3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:
3.2. Nội dung sau khi biến động:
- ……………………………………………;
- ……………………………;
……………………………………………..;
...............................................;
4. Lý do biến động
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:
- Giấy chứng nhận đã cấp:
…………………………………………………………………………………………
Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
…………., ngày .... tháng ... năm ……
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
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II- XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Công chức địa chính
TM. Ủy ban nhân dân
(Ký, ghi rõ họ, tên)
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)
III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
Thủ trưởng cơ quan
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)
(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau
khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi.
Chú ý: Mẫu đơn này sử dụng trong các trường hợp: chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả
tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu
tiền sử dụng đất; từ hình thức thuê đất trả tiền một lần sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm; chuyển mục đích sử
dụng đất; gia hạn sử dụng đất; đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin về giấy tờ
pháp nhân, giấy tờ nhân thân; thay đổi địa chỉ; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi hạn chế quyền; thay
đổi về nghĩa vụ tài chính về đất đai; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp giấy chứng
nhận, đính chính giấy chứng nhận.
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9. Thủ tục: Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép
chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01
tháng 7 năm 2004
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh Kon Tum.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến
16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết
theo quy định của pháp luật).
Bước 2: Chi Cục Quản lý Đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường
hướng dẫn người sử dụng đất điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao
đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để trình Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh.
Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh
quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục
đích sử dụng đất.
Bước 4: Trường hợp điều chỉnh làm thay đổi về cơ cấu sử dụng đất đã
được thể hiện trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh lập hồ sơ gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và
trình Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp việc điều chỉnh quyết định thu
hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
có liên quan đến bộ, ngành khác, thì Bộ Tài nguyên và Môi trường có
trách nhiệm lấy ý kiến của các bộ, ngành có liên quan trước khi trình
Thủ tướng Chính phủ.
- Sau khi có ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ thì Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh quyết định thu hồi
đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
Bước 5: Thông báo cho người sử dụng đất nhận lại kết quả tại Trung
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các
ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
hồ sơ:
* Hồ sơ do người sử dụng đất nộp tại Sở Tài nguyên và Môi
trường gồm:
- Văn bản đề nghị điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê
đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ
ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 (theo mẫu);
- Bản sao quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép
chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành
trước ngày 01 tháng 7 năm 2004;
- Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận
quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
đã cấp (nếu có);
- Bản sao giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy
đăng ký kinh doanh hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc
quyết định chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã
cấp (nếu có);
* Hồ sơ do Sở Tài nguyên và Môi trường lập để trình Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh gồm:
Trình tự thực hiện:
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- Tờ trình (theo mẫu)
- Các giấy tờ do người sử dụng đất nộp tại mục 1 nêu trên;
- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp người sử
dụng đất không đề nghị điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho
thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính
phủ;
- Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất
(đã có trong hồ sơ giao đất, cho thuê đất trước đây).
* Hồ sơ thẩm định do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập gửi Bộ Tài
nguyên và Môi trường đối với trường hợp điều chỉnh quyết định
mà phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ gồm:
- Tờ trình (theo mẫu)
- Các giấy tờ do người sử dụng đất nộp theo quy định tại mục 1 nêu
trên;
- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền đề nghị điều chỉnh quyết định
thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng
đất của Thủ tướng Chính phủ (nếu có);
- Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất
(đã có trong hồ sơ giao đất, cho thuê đất trước đây).
* Hồ sơ do Bộ Tài nguyên và Môi trường lập để trình Thủ tướng
Chính phủ gồm:
- Tờ trình Thủ tướng Chính phủ;
- Các giấy tờ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập theo quy định tại mục 3
nêu trên;
- Văn bản của Bộ, ngành có liên quan góp ý về việc đề nghị điều chỉnh
quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục
đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án phải xin ý
kiến các Bộ, ngành (nếu có).
b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ gốc và 01 bộ sao)
- Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của
Thời hạn giải quyết:
người sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng
dẫn người sử dụng đất lập hồ sơ để trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh thu hồi đất, giao
đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
- Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ
Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ.
- Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề
nghị góp ý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành có trách
nhiệm phải gửi ý kiến đến Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Tổ chức, cá nhân
Đối tượng thực hiện:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường;
Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Cơ quan phối hợp thực hiện: các bộ, ngành có liên quan;
Quyết định điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất,
Kết quả thực hiện:
cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
Không
Phí, Lệ phí:
Tên mẫu đơn, tờ khai: - Văn bản đề nghị điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê
đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (Mẫu số 03c Thông tư số
33/2017/TT-BTNMT)
- Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị điều chỉnh cơ cấu
sử dụng đất của dự án (mẫu số 03d Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT)
- Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử
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Yêu cầu điều kiện
Căn cứ pháp lý:

dụng đất của dự án (mẫu số 03đ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT)
Không
- Luật Đất đai năm 2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/1/2017 của Chính phủ;
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường
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Mẫu số 03c.
Văn bản đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của dự án1
(Ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường)
Tên tổ chức……………… …2

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

Số: ....

..., ngày..... tháng .....năm ....

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH
(Quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất số…
ngày … tháng … năm của Thủ tướng Chính phủ)3
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố….
1. Thông tin chung (Nêu đầy đủ thông tin về người sử dụng đất, dự án)
- Người đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất 4 :.........................................
- Địa chỉ/trụ sở chính:.................................................................................
- Địa chỉ liên hệ:..........................................................................................
- Tên dự án:.................................................................................................
- Thông tin về chủ đầu tư:...........................................................................
- Địa điểm khu đất:......................................................................................
- Tổng diện tích đất:....................................................................................
- Tổng vốn đầu tư:.......................................................................................
- Thời gian/tiến độ thực hiện:......................................................................
- Thông tin khác:.........................................................................................
2. Thông tin về đầu tư
- Nêu đầy đủ thông tin về tên của giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng
ký kinh doanh hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư hoặc giấy
chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp, văn bản gia hạn, văn bản tạm dừng, văn bản hủy, văn bản chấm
dứt…(gửi kèm bản sao).
- Nêu thông tin thay đổi trong quá trình đầu tư (cổ phần hóa, chuyển nhượng dự án, chia, tách,
sáp nhập, mua bán, chuyển đổi công ty….)
- Nêu đầy đủ thông tin về kết quả đầu tư tính đến thời điểm báo cáo…
- Nêu đầy đủ thông tin về dự báo khả năng đầu tư trong giai đoạn tiếp theo…
- Nêu thông tin đánh giá về năng lực tài chính (vốn, nguồn vốn, khả năng huy động vốn….để
tiếp tục thực hiện phần còn lại của dự án đầu tư (gửi kèm bản sao giấy tờ chứng minh năng lực tài
chính).
3. Thông tin về thửa đất/khu đất đã được giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích
sử dụng đất theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Bổ sung Mẫu số 3c vào Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 quy định về hồ sơ giao đất, cho
thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
(2) Ghi tên tổ chức (hoặc cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư…) ghi theo tên trong quyết định thu hồi đất, giao đất, cho
thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004
hoặc tên mới, người sử dụng đất nộp 2 bản (01 bản để gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 01 bản để gửi Bộ Tài nguyên và Môi
trường)
3
Ghi theo Quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính
phủ ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004
4
Ghi rõ họ, tên cá nhân xin sử dụng đất/cá nhân đại diện cho hộ gia đình/cá nhân đại diện cho tổ chức; ghi thông tin về
cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu…); ghi thông tin về tổ chức (Quyết
định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận
đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế…)
1
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- Thông tin về thửa đất theo quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển
mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004.
- Thông tin về thửa đất theo các văn bản của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền triển khai thực
hiện quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ
tướng Chính phủ (nếu có),
- Thông tin về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính (nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, phí, lệ
phí….ghi nợ, miễn, giảm…), về tình trạng pháp lý thửa đất (nêu rõ kết quả đối với việc cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, giải quyết tranh chấp, khiếu kiện…).
- Thông tin về thay đổi quyền sử dụng đất (chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn, thế chấp, tặng
cho, thu hồi đất do vi phạm pháp luật, thu hồi đất trong trường hợp khác…).
- Thông tin khác……………………………………………………………
4. Nội dung điều quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục
đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ
4.1. Lý do đề nghị điều chỉnh:
- Nêu rõ lý do theo đề nghị của người sử dụng đất………………………
- Nêu rõ lý do theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền (có văn bản của cơ quan có thẩm
quyền đề nghị điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử
dụng đất của Thủ tướng Chính phủ - nếu có).
4.2. Nội dung đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất thể hiện trong quyết định thu hồi
đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ
(nếu có)

STT
1

1.1
1.2

1.3

1.4

1.5
1.6
2

2.1
a
b
c
d
đ

Nội dung điều chỉnh

Cơ cấu sử dụng đất theo
Quyết định số …
ngày…tháng…năm…
của Thủ tướng Chính phủ

Cơ cấu sử dụng đất tính theo tổng
diện tích đất được giao, thuê …(ghi
theo nội dung quyết định của Thủ
tướng Chính phủ), trong đó:
Tổng diện tích đất thu hồi
Tổng diện tích đất giao cho chủ đầu
tư sử dụng theo hình thức giao đất
không thu tiền sử dụng đất (nếu có)
Tổng diện tích đất giao cho chủ đầu
tư sử dụng theo hình thức giao đất
có thu tiền sử dụng đất (nếu có)
Tổng diện tích đất cho chủ đầu tư
sử dụng theo hình thức thuê đất
(nếu có)
Tổng diện tích đất giao cho chủ đầu
tư quản lý (nếu có)
Thông tin khác…
Cơ cấu sử dụng đất tính theo từng
mục đích sử dụng đất/từng hạng
mục …
Hạng mục/mục đích……..
Diện tích đất
Vị trí, ranh giới
Thời hạn….., kể từ….đến…
Hình thức sử dụng (giao/thuê….)
Mục đích/chức năng…
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Đề nghị điều chỉnh
cơ cấu sử dụng đất

e

Những hạn chế về quyền của người
sử dụng đất (nếu có)
………………….

4.3. Cam kết thực hiện theo cơ cấu sử dụng đất sau khi được điều chỉnh
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính phát sinh từ việc điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất (nộp
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, phí và lệ phí…)
- Chịu trách nhiệm đảm bảo không gây thiệt hại, ảnh hưởng đến quyền lợi của người thứ 3
(bên thuê đất, nhận thế chấp, nhận góp vốn…), phương án giải quyết quyền lợi của người thứ 3 (nếu
có).
- Nhận bàn giao đất trên thực địa, xác định cụ thể mốc giới điều chỉnh…...
- Nộp giấy tờ gốc cho cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục điều chỉnh cơ cấu sử dụng
đất….
- Thực hiện đúng tiến độ thực hiện dự án, sử dụng đất, cụ thể là………
- Chấp hành thực hiện quyết định thu hồi đất, bàn giao đất theo quyết định thu hồi theo quy
định của pháp luật (nếu có);
- Cam kết khác…………….
Nơi nhận:

NGƯỜI LÀM ĐƠN
Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu- nếu có)
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Mẫu số 03d.
Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của dự án5
(Ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường)
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG…6

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

Số: ....

..., ngày..... tháng .....năm ....
TỜ TRÌNH
V/v đề nghị điều chỉnh Quyết định số... ngày… tháng… năm …
của Thủ tướng Chính phủ)7
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố …8

Căn cứ quy định tại Khoản 45 và Khoản 62 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06
tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thi hành Luật đất
đai.
Theo đề nghị của ………………tại văn bản số………….9
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố………………..báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố … cho điều chỉnh Quyết định số… ngày…tháng…..năm của Thủ tướng Chính phủ… 10,
cụ thể như sau:
1. Thông tin chung về dự án…11
- Tên dự án:…………………………………………………………….
- Thông tin về chủ đầu tư:………………………………………………
- Địa điểm khu đất:……………………………………………………..
- Thông tin về thửa đất theo quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục
đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 (trong đó ghi
thêm thuộc đơn vị hành chính trước đây là…..nay là…..- nếu có).
- Thông tin về thửa đất theo các văn bản của các cấp triển khai quyết định thu hồi đất, giao đất,
cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ (nếu có),
- Thông tin về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính (nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, phí, lệ
phí….ghi nợ, miễn, giảm…), về tình trạng pháp lý thửa đất (nêu rõ kết quả đối với việc cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giải quyết tranh chấp,
khiếu kiện…).
- Thông tin về thay đổi quyền sử dụng đất (chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn, thế chấp, tặng
cho, thu hồi đất do vi phạm pháp luật, thu hồi đất trong trường hợp khác…).
- Thông tin về giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng ký kinh doanh
hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư đã cấp, văn bản gia hạn, văn bản tạm dừng, văn bản hủy, văn bản chấm dứt…
- Nêu thông tin thay đổi trong quá trình đầu tư (cổ phần hóa, chuyển nhượng dự án, chia, tách,
sáp nhập, mua bán, chuyển đổi công ty….)
- Thông tin về kết quả đầu tư tính đến thời điểm báo cáo…
Bổ sung Mẫu số 3d vào Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 quy định về hồ sơ giao đất, cho
thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
6
Ghi tên tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi có đất
7
Ghi theo Quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính
phủ ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004
8
Ghi tên tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi có đất
9
Ghi đầy đủ tên văn bản đề nghị của người sử dụng đất hoặc của cơ quan có thẩm quyền
10
Ghi theo Quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính
phủ ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004
11
Ghi tên dự án đầu tư theo văn bản của cấp có thẩm quyền
5
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- Thông tin về dự báo khả năng đầu tư trong giai đoạn tiếp theo…
- Thông tin về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất…
- Thông tin đánh giá về năng lực tài chính (vốn, nguồn vốn, khả năng huy động vốn…) để tiếp
tục thực hiện phần còn lại của dự án đầu tư.
2. Nội dung đề nghị điều chỉnh
2.1. Lý do đề nghị điều chỉnh:
- Nêu rõ lý do đề nghị của người sử dụng đất…
- Nêu rõ lý do đề nghị của cơ quan có thẩm quyền (có văn bản của cơ quan có thẩm quyền
đề nghị điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng
đất của Thủ tướng Chính phủ - nếu có).
2.2. Nội dung đề nghị điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép
chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ
Trên cơ sở đề nghị của 12…..và kết quả kiểm tra, đánh giá hồ sơ và thực địa, Sở Tài nguyên và
Môi trường ……thống nhất đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố … cho phép điều chỉnh nội dung
Quyết định số…ngày ... tháng … năm … của Thủ tướng Chính phủ với các nội dung sau:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………….
3. Hồ sơ gửi kèm (01 bộ gồm các văn bản sau)
- Văn bản đề nghị của chủ đầu tư về nội dung điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho
thuê đất, cho phép chuyển mục đích của Thủ tướng Chính phủ;
- Bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền đề nghị điều chỉnh quyết định thu hồi đất,
giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ (nếu có).
- Bản sao quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày ………….
- Bản sao trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất (đã có trong hồ sơ
giao đất, cho thuê đất trước đây);
- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và
quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất đã cấp (nếu có);
- Bản sao giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng ký kinh doanh hoặc
văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký
đầu tư đã cấp (nếu có);
- Bản sao giấy tờ khác của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).
………………………………………………………………
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

12

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi đầy đủ tên văn bản đề nghị của người sử dụng đất hoặc của cơ quan có thẩm quyền
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Mẫu số 03đ.
Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của dự án13
(Ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường)
ỦY BAN NHÂN DÂN……..14
Số: ....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..., ngày..... tháng .....năm ....

TỜ TRÌNH
V/v đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất đã được thể hiện trong Quyết định số ...
ngày…tháng ...năm … của Thủ tướng Chính phủ)15
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Căn cứ quy định tại Khoản 45 và Khoản 62 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06
tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thi hành Luật đất
đai.
Theo đề nghị của ………………tại văn bản số………….16
Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố………………..báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho điều
chỉnh cơ cấu sử dụng đất đã thể hiện trong Quyết định số… ngày…tháng…..năm .. của Thủ tướng
Chính phủ… 17, cụ thể như sau:
1. Thông tin chung về dự án…18
- Tên dự án:…………………………………………………………….
- Thông tin về chủ đầu tư:………………………………………………
- Địa điểm khu đất:……………………………………………………..
- Thông tin về thửa đất theo quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục
đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 (trong đó ghi
thêm thuộc đơn vị hành chính trước đây là…..nay là…..- nếu có).
- Thông tin về thửa đất theo các văn bản của các cấp triển khai quyết định thu hồi đất, giao đất,
cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ (nếu có),
- Thông tin về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính (nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, phí, lệ
phí….ghi nợ, miễn, giảm…), về tình trạng pháp lý thửa đất (nêu rõ kết quả đối với việc cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giải quyết tranh chấp,
khiếu kiện…).
- Thông tin về thay đổi quyền sử dụng đất (chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn, thế chấp, tặng
cho, thu hồi đất do vi phạm pháp luật, thu hồi đất trong trường hợp khác…).
- Thông tin về giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng ký kinh doanh
hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư đã cấp, văn bản gia hạn, văn bản tạm dừng, văn bản hủy, văn bản chấm dứt…
- Nêu thông tin thay đổi trong quá trình đầu tư (cổ phần hóa, chuyển nhượng dự án, chia, tách,
sáp nhập, mua bán, chuyển đổi công ty….)
- Thông tin về kết quả đầu tư tính đến thời điểm báo cáo…
- Thông tin về dự báo khả năng đầu tư trong giai đoạn tiếp theo…
Bổ sung Mẫu số 3đ vào Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 quy định về hồ sơ giao đất, cho
thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
14
Ghi tên tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi có đất
15
Ghi theo Quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính
phủ ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004
16
Ghi đầy đủ tên văn bản đề nghị của người sử dụng đất hoặc của cơ quan có thẩm quyền
17
Ghi theo Quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính
phủ ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004
18
Ghi tên dự án đầu tư theo văn bản của cấp có thẩm quyền
13
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- Thông tin về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất…
- Thông tin đánh giá về năng lực tài chính (vốn, nguồn vốn, khả năng huy động vốn…) để tiếp
tục thực hiện phần còn lại của dự án đầu tư.
2. Nội dung đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất
2.1. Lý do đề nghị điều chỉnh:
- Nêu rõ lý do đề nghị của người sử dụng đất…
- Nêu rõ lý do đề nghị của cơ quan có thẩm quyền (có văn bản của cơ quan có thẩm quyền
đề nghị điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng
đất của Thủ tướng Chính phủ - nếu có).
2.2. Nội dung đề nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất thể hiện trong quyết định thu hồi
đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ
Trên cơ sở đề nghị của 19…..và kết quả kiểm tra, đánh giá hồ sơ và thực địa do Ủy ban nhân dân
…………..tổ chức, Ủy ban nhân dân ……thống nhất đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét
thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất thể hiện trong Quyết định
số……………ngày ………………của Thủ tướng Chính phủ…….. theo các nội dung sau:

STT
1

1.1
1.2

1.3

1.4
1.5
1.6
2
2.1
a
b
c
d
đ
e

Cơ cấu sử dụng đất theo
Quyết định số…
ngày…tháng…năm…
của Thủ tướng Chính phủ

Nội dung điều chỉnh
Cơ cấu sử dụng đất tính theo tổng diện
tích đất được giao, thuê …(ghi theo nội
dung quyết định của Thủ tướng Chính
phủ), trong đó:
Tổng diện tích đất thu hồi
Tổng diện tích đất giao cho chủ đầu tư
sử dụng theo hình thức giao đất không
thu tiền sử dụng đất (nếu có)
Tổng diện tích đất giao cho chủ đầu tư
sử dụng theo hình thức giao đất có thu
tiền sử dụng đất (nếu có)
Tổng diện tích đất cho chủ đầu tư sử
dụng theo hình thức thuê đất (nếu có)
Tổng diện tích đất giao cho chủ đầu tư
quản lý (nếu có)
Thông tin khác…
Cơ cấu sử dụng đất tính theo từng mục
đích sử dụng đất/từng hạng mục …
Hạng mục/mục đích…
Diện tích đất
Vị trí, ranh giới
Thời hạn….., kể từ….đến…
Hình thức sử dụng (giao/thuê….)
Mục đích/chức năng…
Những hạn chế về quyền của người sử
dụng đất (nếu có)
………………….

2.3. Đánh giá tác động của việc điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất
19

Ghi đầy đủ tên văn bản đề nghị của người sử dụng đất hoặc của cơ quan có thẩm quyền
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Đề nghị điều
chỉnh cơ cấu sử
dụng đất

- Tác động về kinh tế (tăng/giảm thu/chi ngân sách nhà nước, thay đổi lợi ích nhà nước/xã
hội/chủ đầu tư, tăng/giảm vốn đầu tư của chủ đầu tư, khả năng tiêu thụ sản phẩm tốt hơn/kém
hơn…sự phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch liên quan… )
- Tác động về xã hội, môi trường… (tăng/giảm mật độ dân số, tăng/giảm lưu lượng giao
thông, tăng/giảm các chỉ số ô nhiễm môi trường…)
2.4. Cam kết đảm bảo thực hiện theo cơ cấu sử dụng đất sau khi được điều chỉnh
- Xác định lại loại đất, mục đích sử dụng đất sau khi được điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất để
xác định nghĩa vụ tài chính phát sinh từ việc điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất (tiền sử dụng đất, tiền
thuê đất, phí và lệ phí…)
- Tổ chức thu đầy đủ nghĩa vụ tài chính phát sinh từ việc điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất (nộp
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, phí và lệ phí…)
- Chịu trách nhiệm đảm bảo không gây thiệt hại, ảnh hưởng đến quyền lợi của người thứ 3
(bên thuê đất, nhận thế chấp, nhận góp vốn…), phương án giải quyết quyền lợi của người thứ 3
(nếu có).
- Bàn giao đất trên thực địa, xác định cụ thể mốc giới điều chỉnh..
- Hoàn thiện hồ sơ địa chính cho phù hợp với nội dung đã điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất….
- Tổ chức thực hiện đúng tiến độ thực hiện dự án, sử dụng đất, cụ thể là………
3. Hồ sơ gửi kèm (01 bộ gồm các văn bản sau)
- Văn bản đề nghị của chủ đầu tư về nội dung điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất;
- Bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền đề nghị điều chỉnh quyết định thu hồi đất,
giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ (nếu có).
- Bản sao quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày ………….
- Bản sao trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất (đã có trong hồ sơ
giao đất, cho thuê đất trước đây);
- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và
quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất đã cấp (nếu có);
- Bản sao giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng ký kinh doanh hoặc
văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký
đầu tư đã cấp (nếu có);
- Bản sao giấy tờ khác của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).
………………………………………………………………
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường..,

TM.UBND TỈNH/THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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10. Thủ tục: Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê
đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển
mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người
Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước
ngoài có chức năng ngoại giao. (Đối với dự án đầu tư đã được Quốc hội quyết định chủ
trương đầu tư hoặc Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì không phải thực
hiện thủ tục thẩm định này. Đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực dự án vì mục
đích quốc phòng an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì nộp
hồ sơ thẩm định trong thời gian thực hiện Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc,
kiểm đếm để lập Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời, chủ đầu tư được tiến
hành khảo sát, đo đạc để lập dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng.
Thời điểm thẩm định nhu cầu sử dụng đất xin giao đất, cho thuê đất; thẩm định điều kiện
giao đất, thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư: khi
cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc
chấp thuận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về xây dựng. Trường
hợp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực
hiện dự án đầu tư mà phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyề n thì thủ tục này chỉ
thực hiện sau khi Thủ tướng Chính phủ có văn bản chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất
hoặc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất).
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh Kon Tum.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến
16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết
theo quy định của pháp luật).
Bước 2: Chi cụ quản lý đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức
cuộc họp thẩm định hoặc gửi xin ý kiến bằng văn bản của các cơ quan,
tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc tổ chức kiểm tra thực địa. Trường
hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ
sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ
sơ theo quy định.
Bước 3: Thông báo cho Tổ chức, cá nhân nhận lại kết quả tại Trung
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu
chính.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các
ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
hồ sơ:
* Hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất đồng thời với thẩm định
điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử
dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, gồm:
- Đơn đề nghị thẩm định của người xin giao đất, cho thuê đất, cho
phép chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu) hoặc văn bản đề nghị
thẩm định của cơ quan đăng ký đầu tư;
- Hồ sơ dự án đầu tư khi thực hiện quyết định chủ trương đầu tư theo
quy định của pháp luật về đầu tư.”
* Hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất đối với trường hợp xin
giao đất, thuê đất mà không phải thẩm định điều kiện giao đất, cho
thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, gồm:
- Đơn đề nghị thẩm định của người xin giao đất, cho thuê đất (theo
mẫu) hoặc văn bản đề nghị thẩm định của cơ quan đăng ký đầu tư;
Trình tự thực hiện:
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- Hồ sơ dự án đầu tư khi thực hiện quyết định chủ trương đầu tư theo
quy định của pháp luật về đầu tư.
* Hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất đối với trường hợp xin
chuyển mục đích sử dụng đất mà không phải thẩm định điều kiện
cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư,
gồm:
- Đơn đề nghị thẩm định của người xin chuyển mục đích sử dụng đất
(theo mẫu) hoặc văn bản đề nghị thẩm định của cơ quan đăng ký đầu
tư;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở
hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
- Hồ sơ dự án đầu tư khi thực hiện quyết định chủ trương đầu tư theo
quy định của pháp luật về đầu tư.
* Hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất đối với trường hợp xin
chuyển mục đích sử dụng đất mà không lập dự án đầu tư gồm:
- Đơn đề nghị thẩm định của người xin chuyển mục đích sử dụng đất
(theo mẫu);
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở
hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ gốc và 01 bộ sao)
Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Thời hạn giải quyết:
Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh
Đối tượng thực hiện:
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng
ngoại giao.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
- Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất.
Kết quả thực hiện:
- Văn bản thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển
mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán
hoặc để cho thuê hoặc để bán kết hợp cho thuê theo quy định của pháp
luật về nhà ở; dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn với quyền sử
dụng đất theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; dự
án sản xuất, kinh doanh không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước.
Không.
Phí, Lệ phí:
Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị thẩm định của người xin giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển
mục đích sử dụng đất (theo Mẫu số 03b Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT).
Người xin giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực
Yêu cầu điều kiện
hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để cho thuê hoặc để bán
kết hợp cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở; dự án đầu tư
kinh doanh bất động sản gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của
pháp luật về kinh doanh bất động sản; dự án sản xuất, kinh doanh
không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước thì phải có các điều kiện
sau:
* Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của
dự án đầu tư, cụ thể như sau:
- Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn
20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc
ta; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử
dụng đất từ 20 héc ta trở lên;
- Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.
* Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư.
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Căn cứ pháp lý:

* Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp
đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự
án đầu tư khác xác định theo các căn cứ sau đây:
- Kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với các dự án tại địa
phương được lưu trữ tại Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Nội dung công bố về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và kết quả
xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài
nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đối với các dự án
thuộc địa phương khác.
- Luật Đất đai năm 2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/1/2017 của Chính phủ;
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường
- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
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Mẫu số 03b.
Đơn đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất/thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho
phép chuyển mục đích sử dụng đất20
(Ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..., ngày..... tháng .....năm ....
ĐƠN 21….
Kính gửi: Sở/Phòng Tài nguyên và Môi trường 22 ...................
1. Người xin giao đấ t/cho thuê đấ t/cho phép chuyể n mục đích sử dụng đấ t 23 ……
…………………………………………………………………………………………….……………
2. Địa chỉ/trụ sở chính:.......................................................................................................................
3. Địa chỉ liên hệ:...............................................................................................................................
4. Địa điểm khu đất:..........................................................................................................................
5. Diện tích (m2):...............................................................................................................................
6. Để sử dụng vào mục đích: 24..........................................................................................................
7. Thời hạn sử dụng:……………………………………………………..………..........…………..
8. Hình thức sử dụng đất25……………………………………………...…………………………..
9. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền
sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;
Các cam kết khác (nếu có)..............................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu-nếu có)

Bổ sung Mẫu số 3b vào Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 quy định về hồ sơ giao đất, cho
thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
21
Ghi rõ: Đơn đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất hoặc Đơn đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất đồng thời thẩm
định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
22
Ghi rõ: Sở Tài nguyên và Môi trường nếu người đề nghị là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cơ sở tôn
giáo hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường nếu người đề nghị là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
23
Ghi rõ họ, tên cá nhân xin sử dụng đất/cá nhân đại diện cho hộ gia đình/cá nhân đại diện cho tổ chức; ghi thông tin về
cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu…); ghi thông tin về tổ chức (Quyết
định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận
đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế…)
24
Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để
thực hiện dự án đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư hoặc cấp văn bản chấp thuận đầu tư
25
Ghi rõ: đề nghị được giao đất có thu tiền sử dụng đất/giao đất không thu tiền sử dụng đất/thuê đất trả tiền hàng
năm/thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê
20
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11. Thủ tục: Cung cấp dữ liệu đất đai
Trình tự thực hiện:

Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng
hồ sơ:
Thời gian giải quyết:

Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:

Kết quả:
Phí, Lệ phí:

Tên mẫu đơn, tờ khai:
Yêu cầu, điều kiện
Căn cứ pháp lý:

Bước 1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng thông tin tư liệu địa chính
nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc qua đường bưu chính
- Địa chỉ: 06 Ngô Thì Nhậm, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum;
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp
lệ của hồ sơ; có trách nhiệm thực hiện việc cung cấp thông tin, dữ liệu
địa chính. Trường hợp từ chối cung cấp thông tin, dữ liệu, cơ quan phải
trả lời cho tổ chức, cá nhân biết rõ lý do.
Bước 3: Người nộp hồ sơ nhận kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường
hoặc qua đường bưu chính
- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy
định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu chính.
a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Văn bản hoặc Phiếu đề nghị cung cấp dữ liệu đất đai (theo mẫu).
b. Số lượng hồ sơ: 01bộ.
Không quá 01 ngày làm việc
Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp
thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa
thuận giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người có yêu cầu bằng
hình thức hợp đồng
Cá nhân; Tổ chức; Hộ gia đình
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh;
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp
thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Công nghệ Thông tin
TN&MT
- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND các huyện, thành phố; Sở, ban
ngành có liên quan
Hồ sơ sao lục các loại giấy tờ về đất đai;
- Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai. Mức thu:
+ 300.000đồng/bộ (hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất);
+ 300.000đồng/bộ (hồ sơ tài nguyên môi trường);
+ 60.000đồng/bộ (xác nhận tính pháp lý hồ sơ đất);
+ 300.000đồng/tờ bản đồ địa chính;
+ 300.000đồng/tờ bản đồ hiện trạng, bản đồ quy hoạch, bản đồ phân
hạng, bản đồ tài nguyên khoáng sản;
+ 60.000đồng/tờ bản đồ địa hình
Phiếu đề nghị cung cấp dữ liệu đất đai (Mẫu số 01/PYC Thông tư số
34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014)
Không
- Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ Tài
nguyên- Môi trường.
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum;
- Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Kon Tum.
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Mẫu số 01/PYC
(Kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng
6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------………., ngày ….. tháng ….. năm ………

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI
NHẬN HỒ SƠ
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ: ………
Giờ … phút, ngày …/…/… Quyển
số …….. Số thứ tự ……………
Người nhận hồ sơ
(Ký, ghi rõ họ tên)

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI
Kính gửi: …………………………………………………………..
1. Tên tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu:
...........................................................................................................................................
Đại diện là ông (bà) …………………………. Số CMTND/Hộ chiếu ............................
cấp ngày …../…../……. tại ……………………; Quốc tịch ............................................
2. Địa chỉ: ........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
3. Số điện thoại ………………; fax …………………; E-mail: .................................. ;
4. Danh mục và nội dung dữ liệu cần cung cấp của Thửa đất số ………………………, địa chỉ
Đánh dấu "X" vào nội dung cần cung cấp thông tin):
□ Thửa đất 1
□ Lịch sử biến động
□ Hạn chế về quyền
□ Người sử dụng đất 2
□ Quy hoạch sử dụng đất
□ Giá đất
□ Quyền sử dụng đất
□ Trích lục bản đồ
□ Tài sản gắn liều với đất
□ Trích sao GCNQSDĐ
□ Tất cả thông tin trên
□ Tình trạng pháp lý
□ Giao dịch đảm bảo
5. Mục đích sử dụng dữ liệu:
....................................................................................................................................
6. Hình thức khai thác, sử dụng và phương thức nhận kết quả: ................................. bộ
□ Bản giấy sao chụp
□ Nhận tại nơi cung cấp
□ Lưu trữ điện tử USB, CD
□ Gửi EMS theo địa chỉ
□ Fax
□ Email
7. Cam kết sử dụng dữ liệu: Tôi cam đoan không sử dụng dữ liệu được cung cấp trái với quy
định của pháp luật và không cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.
NGƯỜI YÊU CẦU
(Ký, ghi rõ họ tên
và đóng dấu nếu là cơ quan, tổ chức)
1
2

Dữ liệu Thửa đất bao gồm: Số hiệu thửa đất, số tờ BĐĐC, diện tích, địa chỉ.
Dữ liệu Người sử dụng đất bao gồm: Họ tên vợ chồng, năm sinh, CMND, địa chỉ.
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12. Thủ tục: Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh
Trình tự thực hiện:

Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng
hồ sơ:

Thời gian giải quyết:

Bước 1. Một trong các bên có tranh chấp về đất đai nộp hồ sơ trực tiếp
tại Phòng Tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi hồ
sơ qua đường bưu điện đến Sở Tài nguyên và Môi trường (do văn thư
Sở tiếp nhận). Trường hợp gửi hồ sơ đến UBND tỉnh thì Sở Tài
nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ từ Văn phòng UBND tỉnh gửi
đến theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
- Địa chỉ: 06 Ngô Thì Nhậm, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum;
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2. Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và phân loại tính đầy
đủ, hợp lệ của hồ sơ tranh chấp;
- Trường hợp hồ sơ tranh chấp không thuộc thẩm quyền giải quyết
trong thời hạn 05 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường ra văn bản trả lời
về việc không thụ lý giải quyết và nêu rõ lý do không thụ lý; đồng thời
hướng dẫn cho bên đã gửi đơn để gửi hồ sơ tranh chấp đến cơ quan có
thẩm quyền giải quyết;
Bước 3: Tổ xác minh tiến hành thu thập hồ sơ, làm việc với các tổ
chức cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung có liên quan đến nội
dung tranh chấp; Thành viên Tổ xác minh lập báo cáo Tổ trưởng Tổ
xác minh về những nội dung đã xác minh và đề xuất hướng giải quyết.
tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai.
Bước 4: Tổ trưởng Tổ xác minh tổng hợp các ý kiến của các thành
viên tổ xác minh, kiểm tra chứng cứ, căn cứ có liên quan Báo cáo lãnh
đạo Sở về kết quả xác minh, đề xuất hướng giải quyết của Tổ xác
minh; tham mưu báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.
Bước 5: Các bên tranh chấp nhận quyết định giải quyết khiếu nại tại
Phòng Tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc tại Phòng
Tiếp công dân của UBND tỉnh (trường hợp do UBND tỉnh ra quyết
định) hoặc nhận qua đường bưu điện.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 6: Công khai kết quả giải quyết tại Trụ Sở tiếp công dân và trên
trang thông tin điện tử theo quy định.
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai;
- Biên bản hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã; biên bản làm việc với
các bên tranh chấp và người có liên quan; biên bản kiểm tra hiện trạng
đất tranh chấp; biên bản cuộc họp các ban, ngành có liên quan để tư
vấn giải quyết tranh chấp đất đai đối với trường hợp hòa giải không
thành; biên bản hòa giải trong quá trình giải quyết tranh chấp;
- Trích lục bản đồ, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ liên quan đến diện
tích đất tranh chấp và các tài liệu làm chứng cứ, chứng minh trong quá
trình giải quyết tranh chấp;
- Báo cáo đề xuất và dự thảo quyết định giải quyết tranh chấp hoặc dự
thảo quyết định công nhận hòa giải thành.
b. Số lượng hồ sơ: Không quy định
- Thời hạn giải quyết không quá: 25 ngày; kể từ ngày thụ lý để giải
quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể
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Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:

Kết quả:
Phí, Lệ phí:
Tên mẫu đơn, tờ khai:
Yêu cầu, điều kiện:
Căn cứ pháp lý:

kéo dài hơn, nhưng không quá 40 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
tỉnh Kon Tum.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ngành liên quan, UBND các
huyện, thành phố và các cá nhân, tổ chức, đơn vị liên quan
Quyết định hành chính.
Không.
Không.
Không.
- Luật Đất đai năm 2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
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13. Thủ tục: Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
Trình tự thực hiện:

Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng
hồ sơ:

Bước 1: Người sử dụng đất (tổ chức) nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính
công ích hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi
trường thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2: Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong
thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo
và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy
định.
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và
trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ
sơ. Đồng thời, chuyển hổ sơ về Văn phòng Đăng ký đất đai. Thời gian
thực hiện trong ngày.
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin
vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và
trả kết quả cho người nộp hồ sơ; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký
đất đai. Thời gian thực hiện trong ngày
Bước 4: Văn phòng Đăng ký đất đai cập nhật thông tin thửa đất đăng
ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
I) Thành phần hồ sơ bao gồm:
1) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo mẫu số 04a/ĐK);
2) Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất (bản sao một trong
các giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực hoặc bản sao giấy tờ và
xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và
xác nhận vào bản sao hoặc bản chính) như sau:
a) Giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm
1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính
sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ
Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà
nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ
địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài
sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn
liền với đất;
d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền
với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp
xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở
thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;
e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế
độ cũ cấp cho người sử dụng đất;
g) Một trong các giấy tờ lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 có tên
người sử dụng đất, bao gồm:
- Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18 tháng 12 năm 1980.
- Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường có
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trách nhiệm cung cấp sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18
tháng 12 năm 1980 nêu trên đang được lưu trữ tại cơ quan mình cho
Ủy ban nhân dân cấp xã và người sử dụng đất để phục vụ cho việc
đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền với đất.
- Một trong các giấy tờ được lập trong quá trình thực hiện đăng ký
ruộng đất theo Chỉ thị số 299-TTg ngày 10 tháng 11 năm 1980 của Thủ
tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạng và đăng ký thống kê
ruộng đất trong cả nước do cơ quan nhà nước đang quản lý, có tên
người sử dụng đất bao gồm:
+ Biên bản xét duyệt của Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã xác định
người đang sử dụng đất là hợp pháp;
+ Bản tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp pháp do Ủy ban nhân
dân cấp xã hoặc Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã hoặc cơ quan quản
lý đất đai cấp huyện, cấp tỉnh lập;
+ Đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất đối với trường hợp không
có biên bản xét duyệt và Bản tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp
pháp. Trường hợp trong đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất có sự
khác nhau giữa thời điểm làm đơn và thời điểm xác nhận thì thời điểm
xác lập đơn được tính theo thời điểm sớm nhất ghi trong đơn.
+ Giấy tờ về việc chứng nhận đã đăng ký quyền sử dụng đất của Ủy
ban nhân dân cấp xã, cấp huyện hoặc cấp tỉnh cấp cho người sử dụng
đất;
+ Giấy tờ về việc kê khai đăng ký nhà cửa được Ủy ban nhân dân cấp
xã, cấp huyện hoặc cấp tỉnh xác nhận mà trong đó có ghi diện tích đất
có nhà ở;
+ Giấy tờ của đơn vị quốc phòng giao đất cho cán bộ, chiến sỹ làm nhà
ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo Chỉ thị số 282/CT-QP ngày
11 tháng 7 năm 1991 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mà việc giao đất
đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất làm nhà ở của cán bộ, chiến sỹ
trong quy hoạch đất quốc phòng đã được cơ quan có thẩm quyền phê
duyệt.”
- Dự án hoặc danh sách hoặc văn bản về việc di dân đi xây dựng khu
kinh tế mới, di dân tái định cư được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp
tỉnh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
- Giấy tờ của nông trường, lâm trường quốc doanh về việc giao đất cho
người lao động trong nông trường, lâm trường để làm nhà ở (nếu có).
- Giấy tờ có nội dung về quyền sở hữu nhà ở, công trình; về việc xây
dựng, sửa chữa nhà ở, công trình được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp
tỉnh hoặc cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, xây dựng chứng nhận
hoặc cho phép.
- Giấy tờ tạm giao đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh; Đơn đề
nghị được sử dụng đất được Ủy ban nhân dân cấp xã, hợp tác xã nông
nghiệp phê duyệt, chấp thuận trước ngày 01 tháng 7 năm 1980 hoặc
được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh phê duyệt, chấp thuận.
- Giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất cho cơ
quan, tổ chức để bố trí đất cho cán bộ, công nhân viên tự làm nhà ở hoặc
xây dựng nhà ở để phân (cấp) cho cán bộ, công nhân viên bằng vốn
không thuộc ngân sách nhà nước hoặc do cán bộ, công nhân viên tự
đóng góp xây dựng. Trường hợp xây dựng nhà ở bằng vốn ngân sách
nhà nước thì phải bàn giao quỹ nhà ở đó cho cơ quan quản lý nhà ở của
địa phương để quản lý, kinh doanh theo quy định của pháp luật.
h) Bản sao các giấy tờ lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 có tên
người sử dụng đất nêu tại điểm g có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp
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Thời gian giải quyết:

Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:
Kết quả:
Phí, Lệ phí:
Tên mẫu đơn, tờ khai:

Yêu cầu, điều kiện:
Căn cứ pháp lý:

huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành cấp huyện, cấp tỉnh
đối với trường hợp bản gốc giấy tờ này đã bị thất lạc và cơ quan nhà
nước không còn lưu giữ hồ sơ quản lý việc cấp loại giấy tờ đó.
i) Một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất nêu tại các điểm a, b, c,
d , đ, e, g và h trên đây mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo
giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có
liên quan.
k) Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định
của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án,
văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh
chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
đã được thi hành.
l) Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có quyết định giao đất, cho
thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ ngày 15/10/1993 đến
ngày 01/7/2014.
m) Giấy xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng đối với trường
hợp cộng đồng dân cư đang sử dụng đất.
3) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc
miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất - nếu
có (bản sao).
4) Trường hợp có đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền
kề phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa
án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề,
kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà
người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế.
5) Trích lục hoặc Trích đo địa chính thửa đất (nếu có).
II) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy
định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời
gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính
thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm
pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước
ngoài có chức năng ngoại giao.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Đăng ký đất đai; Ủy
ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký đất đai
Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
Không
- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 04a/ĐK Thông tư số
24/2014/TT-BTNMT).
- Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung tài sản
gắn liền với đất (Mẫu số 04b/ĐK Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT).
- Danh sách các thửa đất nông nghiệp của cùng một người sử dụng,
người được giao quản lý đất (Mẫu số 04c/ĐK Thông tư số 24/2014/TTBTNMT).
Không
- Luật đất đai năm 2013.
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
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- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN
SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN
KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Mẫu số 04a/ĐK
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng,
thống nhất với giấy tờ xuất trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số:......Quyển....
Ngày…... / ...… / .......…
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Kính gửi:...........................................................
I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………
….............................................................................................................................
1.2. Địa chỉ thường trú (1): …………………………………………………….
2. Đề nghị: - Đăng ký QSDĐ
Đăng ký quyền quản lý đất
(Đánh dấu √ vào ô
trống
lựa chọn)
- Cấp GCN đối với đất
Cấp GCN đối với tài sản trên đất
3. Thửa đất đăng ký (2)………………………………………………………………..
3.1.Thửa đất số: …………....………..….; 3.2. Tờ bản đồ số: …….……………....…;
3.3. Địa chỉ tại: ................................................................................................................;
3.4. Diện tích: …..….... m2; sử dụng chung: .................... m2; sử dụng riêng: …............. m2;
3.5. Sử dụng vào mục đích: ..........................................., từ thời điểm:………….......;
3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất: ...........................................................................;
3.7. Nguồn gốc sử dụng (3):..........................................................................................................;
3.8. Có quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất số……., của ………………….., nội dung quyền sử
dụng……………………………………………………………………………………………..;
4. Tài sản gắn liền với đất (Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận quyền sở hữu tài sản)
4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:
a) Loại nhà ở, công trình(4): .................................................................................................................................... ;
b) Diện tích xây dựng: ................ (m2);
c) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): .............................................................. ;
d) Sở hữu chung: ………………................... m2, sở hữu riêng: ....................................................................... m2;
đ) Kết cấu:………………………………………....; e) Số tầng: ........................................................................... ;
g) Thời hạn sở hữu đến: ..........................................................................................................................................
(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện
tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)
4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:

4.3. Cây lâu năm:

a) Loại cây chủ yếu: ……………………..;
b) Diện tích: ……………………. m2;
c) Nguồn gốc tạo lập:
- Tự trồng rừng:
- Nhà nước giao không thu tiền:
- Nhà nước giao có thu tiền:
- Nhận chuyển quyền:
- Nguồn vốn trồng, nhận quyền: ………......…
d) Sở hữu chung: .…… m2, Sở hữu riêng: .…… m2;
đ) Thời hạn sở hữu đến: ………………………….

a) Loại cây chủ yếu:………………;
b) Diện tích: …………………. m2;
c) Sở hữu chung:.………… m2,
Sở hữu riêng:…............... m2 ;
d) Thời hạn sở hữu đến: …………….
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5. Những giấy tờ nộp kèm theo: ………………………………………………………………...
....................................................................................................................................................................................
6. Có nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: ………..…………......………………...
Đề nghị khác : …………………………..…………………………………………………….
Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm
trước pháp luật.
……………, ngày .... tháng ... năm ......
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 5
(Xác nhận đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu
nhà ở, trừ trường hợp mua nhà, đất của tổ chức đầu tư xây dựng nhà ở để bán)
1. Nội dung kê khai so với hiện trạng: ................................................................................................................…
2. Nguồn gốc sử dụng đất: .........................................................................................
3. Thời điểm sử dụng đất vào mục đích đăng ký :………...……………………..... ..
4. Thời điểm tạo lập tài sản gắn liền với đất :……………………………………..
5. Tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất:.……….….........................
6. Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng:………….........................
7. Nội dung khác :………………………………………………………….........
Ngày……. tháng…… năm …...
Công chức địa chính
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày……. tháng…… năm …...
TM. Uỷ ban nhân dân
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

(Trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì không xác
nhận các nội dung tại các Điểm 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Mục này; đăng ký riêng về đất thì không xác nhận nội
dung Điểm 4; đăng ký riêng tài sản thì không xác nhận nội dung Điểm 2 và Điểm 3 Mục này )
III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
................................................................................................................................................................................
………………… .................................................................................................................................................
(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa
đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý)
Ngày……. tháng…… năm …...
Ngày……. tháng…… năm …...
Người kiểm tra
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn:
(1) Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông” (hoặc “Hộ bà”), sau đó ghi họ tên,
năm sinh, số giấy chứng minh nhân dân (nếu có) của hai vợ chồng chủ hộ (người có chung quyền sử dụng đất của hộ). Tổ
chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn
bản). Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp
hộ chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo).
(2) Trường hợp đăng ký nhiều thửa đất nông nghiệp mà không đề nghị cấp giấy hoặc đề nghị cấp chung một GCN
nhiều thửa đất nông nghiệp thì tại dòng đầu của điểm 3 mục I chỉ ghi tổng số thửa và kê khai từng thửa vào danh sách kèm
theo (Mẫu 04c/ĐK).
(3) Ghi cụ thể: được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay thuê trả tiền
hàng nămhoặc nguồn gốc khác.
(4) Ghi cụ thể: Nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư, văn phòng, nhà xưởng, nhà kho,…
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Mẫu số 04b/ĐK
DANH SÁCH NGƯỜI SỬ DỤNG CHUNG THỬA ĐẤT,
CHỦ SỞ HỮU CHUNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Kèm theo Đơn đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất
của:...................................................................)
Sử dụng chung thửa đất

; Sở hữu chung tài sản gắn liền với đất

(đánh dấu vào ô trống lựa chọn)

Tại thửa đất số: ......... Tờ bản đồ số: ......... Thuộc xã: …...... huyện …...... tỉnh …......

Số
thứ
tự

Tên người sử
dụng đất, chủ
sở hữu tài sản
gắn liền với
đất

Năm
sinh

(1)

(2)

(3)

Giấy tờ pháp nhân, nhân thân của người sử
dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
Loại
giấy
tờ

Số

Ngày, tháng,
năm cấp

Cơ quan
cấp

(4)

(5)

(6)

(7)

Địa chỉ

Ghi
chú

Ký
tên

(8)

(9)

(10)

Hướng dẫn:
- Mẫu này áp dụng đối với trường hợp thửa đất, tài sản gắn liền với đất của chung nhiều tổ chức hoặc
nhiều hộ gia đình, cá nhân hoặc gồm cả tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; trừ trường hợp đất làm nhà chung
cư.
- Tên người sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được ghi đầy đủ theo giấy CMND, hộ chiếu, Quyết
định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh, GCN đầu tư; hộ gia đình phải ghi tên hai vợ chồng người đại
diện
- Các cột 4, 5, 6 và 7: Ghi thông tin về Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (đối với hộ gia đình, cá nhân);
Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh, GCN đầu tư (đối với tổ chức);
- Trường hợp xác định được tỷ lệ (%) hoặc diện tích thuộc quyền sử dụng, sở hữu của từng người thì
ghi tỷ lệ (%) hoặc diện tích của từng người vào cột “Ghi chú”.
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Mẫu số 04c/ĐK
DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT
CỦA CÙNG MỘT NGƯỜI SỬ DỤNG, NGƯỜI ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ
(Kèm theo Đơn đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất
của:...................................................................)
Xã ...…... huyện ......… tỉnh ......…

Số thứ
tự

Thửa
đất số

Tờ
bản đồ
số

Địa chỉ thửa đất

(1)

(2)

(3)

(4)

Diện tích
(m )

Mục đích sử
dụng đất

(5)

(6)

2

Ghi chú: Mẫu này sử dụng cho trường hợp người sử dụng
nhiều thửa đất nông nghiệp có nhu cầu cấp chung 01 GCN
và trường hợp người được nhà nước giao quản lý đất đăng
ký nhiều thửa đất.
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Thời
hạn
sử dụng
đất

Nguồn gốc sử
dụng đất

(7)

(8)

…...…..., ngày …... tháng …... năm …...
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

14. Thủ tục: Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất
để quản lý
Trình tự thực hiện:

Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng
hồ sơ:

Thời gian giải quyết:

Đối tượng thực hiện:

Cơ quan thực hiện:
Kết quả:

Bước1: Người sử dụng đất (tổ chức) nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính
công ích hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi
trường thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2. Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong
thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo
và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy
định.
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và
trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ
sơ. Đồng thời, chuyển hổ sơ về Văn phòng Đăng ký đất đai. Thời gian
thực hiện trong ngày.
Bước 3. Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện các công việc:
- Kiểm tra hiện trạng đất;
- Cập nhật thông tin thửa đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ
liệu đất đai (nếu có).
Bước 4. Chuyển kết quả giải quyết Bộ phận trả kết quả để giao cho
người được nhà nước giao đất để quản lý.
Bước 5. Người được nhà nước giao đất để quản lý nhận kết quả tại Bộ
phận trả kết quả.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đăng ký (theo Mẫu số 04a/ĐK);
- Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất để
quản lý (nếu có);
- Sơ đồ hoặc trích đo địa chính thửa đất, khu đất được giao quản lý (nếu
có).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời
gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của
pháp luật; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử
dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;
- Tổ chức được giao quản lý công trình công cộng;
- Tổ chức kinh tế được giao quản lý diện tích đất để thực hiện dự án đầu tư
theo hình thức xây dựng - chuyển giao và các hình thức khác theo quy định
của pháp luật đầu tư;
- Tổ chức được giao quản lý đất có mặt nước của các sông và đất có
mặt nước chuyên dùng;
- Tổ chức được giao quản lý quỹ đất đã thu hồi theo quyết định của
cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi;
- Cộng đồng dân cư được giao đất quản lý.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định và trực tiếp thực hiện TTHC: Văn
phòng Đăng ký đất đai
Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
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Không
Phí, Lệ phí:
Tên mẫu đơn, tờ khai: - Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 04a/ĐK, Thông tư số
24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014)
- Danh sách các thửa đất nông nghiệp của cùng một người sử dụng,
người được giao quản lý đất (Mẫu số 04c/ĐK Thông tư số 24/2014/TTBTNMT).
Không
Yêu cầu, điều kiện:
- Luật đất đai năm 2013;
Căn cứ pháp lý:
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ
TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Kính gửi:…........................................................

Mẫu số 04ª/ĐK
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ
SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ
ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số:......Quyển....
Ngày…... / ...… / .......…
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………
……..........................................................................................................................
1.2. Địa chỉ thường trú (1): …………………………………………………….
2. Đề nghị: - Đăng ký QSDĐ
- Cấp GCN đối với đất

Đăng ký quyền quản lý đất
Cấp GCN đối với tài sản trên đất

(Đánh dấu √ vào ô
trống lựa chọn)

3. Thửa đất đăng ký (2)………………………………………………………………..
3.1.Thửa đất số: …………….………..….; 3.2. Tờ bản đồ số: …….……………….…;
3.3. Địa chỉ tại: ….............................................................................................................;
3.4. Diện tích: …..……. m2; sử dụng chung: …................. m2; sử dụng riêng: …….......... m2;
3.5. Sử dụng vào mục đích: …........................................, từ thời điểm:……………....;
3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất: …........................................................................;
3.7. Nguồn gốc sử dụng (3):….......................................................................................................;
3.8. Có quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất số……., của ………………….., nội dung quyền
sử dụng……………………………………………………………………………………………..;
4. Tài sản gắn liền với đất(Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận quyền sở hữu tài sản)
4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:
a) Loại nhà ở, công trình(4): ..................................................................................................................... ;
b) Diện tích xây dựng: …............. (m2);
c) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): ............................................... ;
d) Sở hữu chung: …………………................ m2, sở hữu riêng: ....................................................... m2;
đ) Kết cấu:………………………………………….; e) Số tầng: ........................................................... ;
g) Thời hạn sở hữu đến: ...........................................................................................................................
(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và
tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm
theo đơn)
4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:

4.3. Cây lâu năm:

a) Loại cây chủ yếu: ……………………..;
b) Diện tích: ……………………. m2;
c) Nguồn gốc tạo lập:

a) Loại cây chủ yếu:………………;
b) Diện tích: …………………. m2;
c) Sở hữu chung:.………… m2,
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- Tự trồng rừng:
- Nhà nước giao không thu tiền:
- Nhà nước giao có thu tiền:
- Nhận chuyển quyền:
- Nguồn vốn trồng, nhận quyền: …………...…
d) Sở hữu chung: .…… m2, Sở hữu riêng: .…… m2;
đ) Thời hạn sở hữu đến: ………………………….

Sở hữu riêng:…............... m2 ;
d) Thời hạn sở hữu đến: …………….

5. Những giấy tờ nộp kèm theo: ………………………………………………………………...
......................................................................................................................................................................
6. Có nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: ………..…………......………………...
Đề nghị khác : …………………………..…………………………………………………….
Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
……………, ngày …. tháng … năm …...
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 5
(Xác nhận đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư ở nước
ngoài sở hữu nhà ở, trừ trường hợp mua nhà, đất của tổ chức đầu tư xây dựng nhà ở để bán)
1. Nội dung kê khai so với hiện trạng: ................................................................................................. …
2. Nguồn gốc sử dụng đất: …......................................................................................
3. Thời điểm sử dụng đất vào mục đích đăng ký :………………………………….. ..
4. Thời điểm tạo lập tài sản gắn liền với đất :……………………………………..
5. Tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất:.……….……......................
6. Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng:……………......................
7. Nội dung khác :……………………………………………………………......
Ngày…….Tháng…… năm ……
Ngày…….Tháng…… năm ……
Công chức địa chính
TM. Uỷ ban nhân dân
(Ký, ghi rõ họ, tên)
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)
(Trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì không xác
nhận các nội dung tại các Điểm 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Mục này; đăng ký riêng về đất thì không xác
nhận nội dung Điểm 4; đăng ký riêng tài sản thì không xác nhận nội dung Điểm 2 và Điểm 3 Mục
này )
III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
.........................................................................................................................................................
………………… ..........................................................................................................................
(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường
hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và
căn cứ pháp lý)
Ngày…….Tháng…… năm ……
Ngày…….Tháng…… năm ……
Người kiểm tra
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)
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Hướng dẫn:
(1) Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông” (hoặc “Hộ bà”), sau đó ghi họ tên,
năm sinh, số giấy chứng minh nhân dân (nếu có) của hai vợ chồng chủ hộ (người có chung quyền sử dụng đất của hộ). Tổ
chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn
bản). Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp
hộ chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo).
(2) Trường hợp đăng ký nhiều thửa đất nông nghiệp mà không đề nghị cấp giấy hoặc đề nghị cấp chung một GCN
nhiều thửa đất nông nghiệp thì tại dòng đầu của điểm 3 mục I chỉ ghi tổng số thửa và kê khai từng thửa vào danh sách kèm
theo (Mẫu 04c/ĐK).
(3) Ghi cụ thể: được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay thuê trả tiền
hàng nămhoặc nguồn gốc khác.
(4) Ghi cụ thể: Nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư, văn phòng, nhà xưởng, nhà kho,…
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Mẫu số 04b/ĐK
DANH SÁCH NGƯỜI SỬ DỤNG CHUNG THỬA ĐẤT,
CHỦ SỞ HỮU CHUNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Kèm theo Đơn đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất
của:...................................................................)
Sử dụng chung thửa đất

; Sở hữu chung tài sản gắn liền với đất

(đánh dấu vào ô trống lựa chọn)

Tại thửa đất số: ......... Tờ bản đồ số: ......... Thuộc xã: …...... huyện …...... tỉnh …......

Số
thứ
tự

Tên người sử
dụng đất, chủ
sở hữu tài sản
gắn liền với
đất

Năm
sinh

(1)

(2)

(3)

Giấy tờ pháp nhân, nhân thân của người sử
dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với
đất
Loại
giấy
tờ

Số

Ngày, tháng,
năm cấp

Cơ quan
cấp

(4)

(5)

(6)

(7)

Địa chỉ

Ghi
chú

Ký
tên

(8)

(9)

(10)

Hướng dẫn:
- Mẫu này áp dụng đối với trường hợp thửa đất, tài sản gắn liền với đất của chung nhiều tổ chức hoặc
nhiều hộ gia đình, cá nhân hoặc gồm cả tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; trừ trường hợp đất làm nhà chung
cư.
- Tên người sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được ghi đầy đủ theo giấy CMND, hộ chiếu, Quyết
định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh, GCN đầu tư; hộ gia đình phải ghi tên hai vợ chồng người đại
diện
- Các cột 4, 5, 6 và 7: Ghi thông tin về Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (đối với hộ gia đình, cá nhân);
Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh, GCN đầu tư (đối với tổ chức);
- Trường hợp xác định được tỷ lệ (%) hoặc diện tích thuộc quyền sử dụng, sở hữu của từng người thì
ghi tỷ lệ (%) hoặc diện tích của từng người vào cột “Ghi chú”.
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Mẫu số 04c/ĐK
DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT
CỦA CÙNG MỘT NGƯỜI SỬ DỤNG, NGƯỜI ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ
(Kèm theo Đơn đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất
của:...................................................................)
Xã ...…... huyện ......… tỉnh ......…

Số thứ
tự

Thửa
đất số

Tờ
bản đồ
số

(1)

(2)

(3)

Địa chỉ thửa đất

(4)

Diện tích
(m )

Mục đích sử
dụng đất

(5)

(6)

2

Ghi chú: Mẫu này sử dụng cho trường hợp người sử dụng
nhiều thửa đất nông nghiệp có nhu cầu cấp chung 01 GCN
và trường hợp người được nhà nước giao quản lý đất đăng
ký nhiều thửa đất.
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Thời
hạn
sử dụng
đất

Nguồn gốc sử
dụng đất

(7)

(8)

…...…..., ngày …... tháng …... năm …...
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

15. Thủ tục: Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
Trình tự thực hiện:

Bước 1. Người sử dụng đất (tổ chức) nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính
công ích hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi
trường thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2. Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong
thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo
và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy
định.
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp
hồ sơ. Đồng thời, chuyển hổ sơ về Văn phòng Đăng ký đất đai. Thời
gian thực hiện trong ngày.
Bước 3. Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện trích đo địa chính thửa
đất hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất
nộp (nếu có) đối với nơi chưa có bản đồ địa chính.
Kiểm tra hồ sơ; xác nhận hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng tài sản gắn
liền với đất so với nội dung kê khai đăng ký; xác nhận nguồn gốc và thời
điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp đất, sự phù hợp với quy hoạch đối
với trường hợp không có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất; xác nhận
tình trạng tranh chấp quyền sở hữu tài sản đối với trường hợp không có
giấy tờ về quyền sở hữu tài sản; xác nhận thời điểm tạo lập tài sản, thuộc
hay không thuộc trường hợp phải cấp phép xây dựng, sự phù hợp với quy
hoạch được duyệt đối với nhà ở, công trình xây dựng; xác nhận sơ đồ nhà
ở hoặc công trình xây dựng nếu chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách
pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ. Thời
gian thực hiện 15 ngày làm việc.
Bước 4. Cơ quan quản lý nhà nước đối với tài sản gắn liền với đất có
trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Văn phòng Đăng ký đất đai trong
thời hạn không quá 05 ngày làm việc.
Bước 5. Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện các công việc như sau:
+ Cập nhật thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất, đăng ký vào hồ
sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có);
+ Gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu
nghĩa vụ tài chính (trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp
nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ theo quy định của pháp luật);
chuẩn bị hồ sơ để Chi cục Quản lý đất đai trình ký cấp Giấy chứng
nhận. Thời gian thực hiện 05 ngày làm việc.
Bước 6. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau:
+ Kiểm tra hồ sơ và ký cấp Giấy chứng nhận.
+ Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Văn phòng Đăng ký đất đai. Thời
gian thực hiện 03 ngày làm việc.
Bước 7. Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm:
+ Cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơ
sở dữ liệu đất đai;
+ Chuyển kết quả giải quyết về cơ quan tiếp nhận cập nhật, theo dõi và
chuyển Bộ phận trả kết quả trả Giấy chứng nhận cho người được cấp
đã nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính (hoặc đã ký hợp đồng
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Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng
hồ sơ:

thuê đất hoặc được miễn nghĩa vụ tài chính liên quan đến TTHC);
+ Xác nhận vào bản chính giấy tờ việc đã cấp Giấy chứng nhận theo
quy định. Thời gian thực hiện 01 ngày làm việc.
Bước 8. Thông báo cho Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ
tục hành chính thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo mẫu);
- Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật đất đai và tại
Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ,
đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất.
- Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 Nghị
định số 43/2014/NĐ-CP, đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu
tài sản gắn liền với đất.
Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây
dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp
trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ
phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng);
(Chi tiết các điều 100 Luật đất đai năm 2013 và điều 18, 31, 32, 33,
34 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được đính kèm tại Phụ lục 1);
- Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất đối với trường hợp tổ
chức trong nước, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất từ trước ngày 01
tháng 7 năm 2004 (theo mẫu);
- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc
miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu
có);
- Đối với đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng đất vào mục đích
quốc phòng, an ninh thì ngoài giấy tờ quy định tại các Điểm 1, 2 và 4
trên đây phải có quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng
Bộ Công an về vị trí đóng quân hoặc địa điểm công trình; bản sao
quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất
vào mục đích quốc phòng, an ninh trên địa bàn các quân khu, trên địa
bàn các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, trên địa bàn tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương mà có tên đơn vị đề nghị cấp Giấy
chứng nhận;
- Trường hợp có đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền
kề phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa
án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề,
kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà
người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế.
Lưu ý:
+ Trường hợp người sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai mà
chưa có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì nộp hồ sơ gồm các
giấy tờ theo quy định tại các Điểm 1, 4, 6, 7 và bản sao giấy tờ quy
định tại các Điểm 2, 3 và 5 trên đây.
+ Trường hợp người sử dụng đất đã đăng ký đất đai mà nay có nhu cầu
được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất thì nộp đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận
(theo mẫu 04a/ĐK).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
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Thời gian giải quyết:

Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:

Kết quả:
Phí, Lệ phí:

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Yêu cầu, điều kiện:

Căn cứ pháp lý:

Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy
định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời
gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính
thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế; không tính thời
gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp
luật, thời gian trưng cầu giám định.
Tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước
ngoài có chức năng ngoại giao.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh;
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp
thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai cấp
tỉnh.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, công
trình xây dựng, nông nghiệp, cơ quan thuế.
- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
- Giấy chứng nhận
- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận lần đầu (cấp mới)
+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 100.000 đồng/giấy
+ Cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản: 500.000 đồng/giấy
+ Cấp Giấy chứng nhận chỉ có tài sản: 500.000 đồng/giấy
- Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 04a/ĐK Thông tư số
24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014);
- Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung tài sản
gắn liền với đất- áp dụng đối với trường hợp thửa đất, tài sản gắn liền
với đất của chung nhiều tổ chức (Mẫu số 04b/ĐK Thông tư số
24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014);
- Danh sách các thửa đất nông nghiệp của cùng một người sử dụng,
người được giao quản lý đất (Mẫu số 04c/ĐK Thông tư số 24/2014/TTBTNMT).
- Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng
(Mẫu số 08a/ĐK Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014);
- Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp;
- Trong thời hạn sử dụng;
- Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất;
- Phải thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có);
- Sử dụng đất đúng mục đích;
* Đối với đất cơ sở tôn giáo đang sử dụng phải thêm các điều kiện sau:
- Được nhà nước cho phép hoạt động;
- Không phải là đất nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho sau ngày
01/01/2008.
- Luật đất đai năm 2013.
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;.
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên
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và Môi trường;
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ
DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN
LIỀN VỚI ĐẤT

Mẫu số 04a/ĐK
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng,
thống nhất với giấy tờ xuất trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số:......Quyển....
Ngày…... / ...… / .......…
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Kính gửi:...........................................................................
I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………………………
1.2. Địa chỉ thường trú (1): …………………………………………………….…………............
(Đánh dấu √
2. Đề nghị: - Đăng ký QSDĐ
Đăng ký quyền quản lý đất
vào ô trống
- Cấp GCN đối với đất
Cấp GCN đối với tài sản trên đất
lựa chọn)

3. Thửa đất đăng ký (2) ………………………………………………………………………..
3.1.Thửa đất số: …………....………..….….; 3.2. Tờ bản đồ số: …….…………………....…;
3.3. Địa chỉ tại: .......................................................................................................................;
3.4. Diện tích: …....……........ m2; sử dụng chung: ..................... m2; sử dụng riêng: …................ m2;
3.5. Sử dụng vào mục đích: ..............................................., từ thời điểm: ……………….......;
3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất: .................................................................................;
3.7. Nguồn gốc sử dụng (3):..............................................................................................;
3.8. Có quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất số……., của …………….., nội dung quyền sử
dụng…………………………………………………………………………;
4. Tài sản gắn liền với đất (Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận quyền sở hữu tài sản)
4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:
a) Loại nhà ở, công trình(4): ................................................................................................................. ;
b) Diện tích xây dựng: ................ (m2);
c) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): ............................................ ;
d) Sở hữu chung: ………………................... m2, sở hữu riêng: .................................................. m2;
đ) Kết cấu:………………………………………....; e) Số tầng: ........................................................ ;
g) Thời hạn sở hữu đến: ........................................................................................................................
(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và
tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm
theo đơn)
4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:
4.3. Cây lâu năm:
a) Loại cây chủ yếu: ……………………..;
b) Diện tích: ……………………. m2;
c) Nguồn gốc tạo lập:
a) Loại cây chủ yếu:……………;
- Tự trồng rừng:
b) Diện tích: …………………….
- Nhà nước giao không thu tiền:
m2 ;
- Nhà nước giao có thu tiền:
c) Sở hữu chung:.………… m2,
- Nhận chuyển quyền:
Sở hữu riêng:…............... m2 ;
- Nguồn vốn trồng, nhận quyền: ………......…
d) Thời hạn sở hữu đến: …………
2
2
d) Sở hữu chung: .… m , Sở hữu riêng: .…… m ;
đ) Thời hạn sở hữu đến: ………………………….
5. Những giấy tờ nộp kèm theo: ……………………………………...................……………
.................................................................................................................................................................
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6. Có nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: ………..……….................…………
Đề nghị khác : ………………………..………………………………..…………………..
Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
……………, ngày .... tháng ... năm ......
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)
II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 5
(Xác nhận đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư ở nước
ngoài sở hữu nhà ở, trừ trường hợp mua nhà, đất của tổ chức đầu tư xây dựng nhà ở để bán)
1. Nội dung kê khai so với hiện trạng: .............................................................................................
2. Nguồn gốc sử dụng đất: ............................................................................................................
3. Thời điểm sử dụng đất vào mục đích đăng ký :……………………….........................…..... ..
4. Thời điểm tạo lập tài sản gắn liền với đất :…………………………..............…………….
5. Tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất:.……….…...........................................
6. Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng: …....................………….........
7. Nội dung khác :…………………………………………………………..........................…...
Ngày……. tháng…… năm …...
Công chức địa chính
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày……. tháng…… năm …...
TM. Uỷ ban nhân dân
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

(Trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì không xác
nhận các nội dung tại các Điểm 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Mục này; đăng ký riêng về đất thì không xác
nhận nội dung Điểm 4; đăng ký riêng tài sản thì không xác nhận nội dung Điểm 2 và Điểm 3 Mục
này )
III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
............................................................................................................................................................
………………… ...............................................................................................................................
(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường
hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và
căn cứ pháp lý)
Ngày……. tháng…… năm …...
Ngày……. tháng…… năm …...
Người kiểm tra
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)
Hướng dẫn:
(1) Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông” (hoặc “Hộ bà”), sau đó ghi
họ tên, năm sinh, số giấy chứng minh nhân dân (nếu có) của hai vợ chồng chủ hộ (người có chung quyền sử dụng
đất của hộ). Tổ chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (gồm tên và
số, ngày ký, cơ quan ký văn bản). Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm
sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản thì
kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo).
(2) Trường hợp đăng ký nhiều thửa đất nông nghiệp mà không đề nghị cấp giấy hoặc đề nghị cấp chung một
GCN nhiều thửa đất nông nghiệp thì tại dòng đầu của điểm 3 mục I chỉ ghi tổng số thửa và kê khai từng thửa vào
danh sách kèm theo (Mẫu 04c/ĐK).
(3) Ghi cụ thể: được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay thuê
trả tiền hàng năm hoặc nguồn gốc khác.
(4) Ghi cụ thể: Nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư, văn phòng, nhà xưởng, nhà kho,…
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Mẫu số 04b/ĐK
DANH SÁCH NGƯỜI SỬ DỤNG CHUNG THỬA ĐẤT,
CHỦ SỞ HỮU CHUNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Kèm theo Đơn đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất
của:...................................................................)
Sử dụng chung thửa đất

; Sở hữu chung tài sản gắn liền với đất

(đánh dấu vào ô trống lựa chọn)

Tại thửa đất số: ......... Tờ bản đồ số: ......... Thuộc xã: …...... huyện …...... tỉnh …......

Số
thứ
tự

Tên người sử
dụng đất, chủ
sở hữu tài sản
gắn liền với
đất

Năm
sinh

(1)

(2)

(3)

Giấy tờ pháp nhân, nhân thân của người sử
dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
Loại
giấy
tờ

Số

Ngày, tháng,
năm cấp

Cơ quan
cấp

(4)

(5)

(6)

(7)

Địa
chỉ

Ghi
chú

Ký
tên

(8)

(9)

(10)

Hướng dẫn:
- Mẫu này áp dụng đối với trường hợp thửa đất, tài sản gắn liền với đất của chung nhiều tổ chức hoặc
nhiều hộ gia đình, cá nhân hoặc gồm cả tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; trừ trường hợp đất làm nhà chung
cư.
- Tên người sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được ghi đầy đủ theo giấy CMND, hộ chiếu, Quyết
định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh, GCN đầu tư; hộ gia đình phải ghi tên hai vợ chồng người đại
diện
- Các cột 4, 5, 6 và 7: Ghi thông tin về Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (đối với hộ gia đình, cá nhân);
Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh, GCN đầu tư (đối với tổ chức);
- Trường hợp xác định được tỷ lệ (%) hoặc diện tích thuộc quyền sử dụng, sở hữu của từng người thì
ghi tỷ lệ (%) hoặc diện tích của từng người vào cột “Ghi chú”.
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Mẫu số 04c/ĐK
DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT
CỦA CÙNG MỘT NGƯỜI SỬ DỤNG, NGƯỜI ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ
(Kèm theo Đơn đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất
của:...................................................................)
Xã ...…... huyện ......… tỉnh ......…

Số thứ
tự

Thửa
đất số

Tờ
bản đồ
số

Địa chỉ thửa đất

(1)

(2)

(3)

(4)

Diện tích
(m )

Mục đích sử
dụng đất

(5)

(6)

2

Ghi chú: Mẫu này sử dụng cho trường hợp người sử dụng
nhiều thửa đất nông nghiệp có nhu cầu cấp chung 01 GCN
và trường hợp người được nhà nước giao quản lý đất đăng
ký nhiều thửa đất.
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Thời
hạn
sử dụng
đất

Nguồn gốc sử
dụng đất

(7)

(8)

…...…..., ngày …... tháng …... năm …...
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Mẫu số 08a/ĐK
Tên tổ chức báo cáo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

……………..……
Địa chỉ:..……………

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.............…, ngày ..... tháng .... năm 20.....

Số:

/BC

BÁO CÁO
Kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân ………………………….
I. HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT
1. Tên tổ chức sử dụng đất: ……………….……………………………………….…
………………………………………………………………………………………………….
2. Địa chỉ khu đất (ghi số tờ bản đồ, số thửa đất và tên đơn vị hành chính nơi có
đất):………………..................................................................................................................
(Trường hợp khu đất có nhiều thửa đất thì lập danh sách từng thửa đất kèm theo)
3. Tổng diện tích đất đang quản lý, sử dụng: …………….……….... m2; trong đó:
3.1. Diện tích đất sử dụng đúng mục đích: …………………..... m2
3.2. Diện tích đất đang liên doanh liên kết sử dung: ………...... m2
3.3. Diện tích đất đang cho thuê, cho mượn sử dụng: ……….... m2
3.4. Diện tích đất đang bị lấn, bị chiếm: ……………………...... m2
3.5. Diện tích đất đang có tranh chấp sử dụng: ………………... m2
3.6. Diện tích đất đã bố trí làm nhà ở cho hộ gia đình cán bộ, công nhân viên của đơn vị đang
làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ: …….….….... m2
3.7. Diện tích đất chưa sử dụng: …………………………..….... m2
3.8. Diện tích khác: ………………………………………...….... m2
4. Mục đích sử dụng đất:
4.1. Mục đích theo Quyết định giao đất, cho thuê đất: ……………...…………
4.2. Mục đích thực tế đang sử dụng:
: ……………….... m2
: ……………….... m2
5. Tài sản gắn liền với đất (đối với trường hợp của tổ chức):
Đặc điểm của tài sản
Diện tích XD hoặc Diện tích
Hình thức sở
Thời
Loại tài
(số tầng, kết cấu, cấp
diện tích chiếm đất sàn (công
hữu chung,
hạn
sản
hạng công trình; loại cây
(m2)
xuất)
riêng
sở hữu
rừng, cây lâu năm)

II. THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT
Sử dụng từ ngày.…tháng …. năm ..… Thời hạn sử dụng đến ngày .… tháng ….. năm ..…
III. NGUỒN GỐC SỬ DỤNG ĐẤT
1. Diện tích đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất: …………….m2
2. Diện tích đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất: ………………....m2
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3. Diện tích đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê một lần: …………….... m2
4. Diện tích đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê nhiều lần: …………….. m2
5. Diện tích đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê hàng năm: ……………. m2
6. Diện tích đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất:………………........... m2
7. Diện tích đất có nguồn gốc khác (ghi cụ thể):…………………………..….... m2
IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI
1. Loại nghĩa vụ tài chính về đất đai đã thực hiện hoặc chưa thực hiện
1.1. Tiền sử dụng đất đã nộp: ……….…..…...…đ; Số tiền còn nợ:…..…...đ
1.2. Tiền thuê đất đã nộp: ………………………đ, tính đến ngày … /… /…,
1.3. Thuế chuyển quyền SDĐ đã nộp:………......đ; Số tiền còn nợ: ……….đ
1.4. Lệ phí trước bạ đã nộp:……………………..đ; Số tiền còn nợ: …….…đ
Cộng tổng số tiền đã nộp: ….……….…......……..đ; Số tiền còn nợ: ……....đ
2. Số tiền đã thanh toán có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước: …….……….….đ
(Bằng chữ:………………………………………………………………………..……)
V. GIẤY TỜ VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI
ĐẤT HIỆN CÓ
1. ……………….…………………………………………………………………..……
2. ……………….…………………………………………………………………..……
3. ……………….…………………………………………………………………..……
VI. KIẾN NGHỊ
1. Diện tích đất đề nghị được tiếp tục sử dụng :.………………......... m2
2. Diện tích đất bàn giao cho địa phương quản lý: …………………. m2
3. Hình thức sử dụng đất lựa chọn (đối với đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp):……….……
(Chọn một trong các hình thức: giao đất có thu tiền, thuê đất trả tiền một lần, thuê đất trả tiền
hàng năm theo quy định của pháp luật).
4. Kiến nghị giải pháp xử lý đối với diện tích đất bị lấn, bị chiếm; đang cho thuê, cho mượn trái
phép, tranh chấp; diện tích đất đã bố trí làm nhà ở cho cán bộ và nhân viên:……………………
Cam đoan nội dung báo cáo trên đây là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về
nội dung đã báo cáo.
Kèm theo báo cáo có các giấy tờ sau đây:
- Trích lục bản đồ địa chính (hoặc bản trích đo địa chính khu đất quản lý, sử dụng);
- Thống kê các thửa đất đang sử dụng (nếu có nhiều thửa đất);
- Giấy tờ về quyền sử dụng đất hiện có (bản sao hoặc bản gốc).
Đại diện của tổ chức sử dụng đất
(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)
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Phụ lục CHI TIẾT CÁC ĐIỀU 100 CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ
CÁC ĐIỀU 18, 31, 32, 33, 34 CỦA NGHỊ ĐỊNH 43/2014/NĐ-CP
Điều 100. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về
quyền sử dụng đất
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì
được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
và không phải nộp tiền sử dụng đất:
a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có
thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng
hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam;
b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc
có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ
giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;
d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15
tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10
năm 1993;
đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
theo quy định của pháp luật;
e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử
dụng đất;
g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính
phủ.
2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều
này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có
chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực
hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và đất đó không có tranh chấp
thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.
3. Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân,
quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết
định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã
được thi hành thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của
pháp luật.
4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng
10 năm 1993 đến ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì được
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật.
5. Cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ
họ; đất nông nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 131 của Luật này và đất đó không có tranh chấp,
được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng thì được cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Điều 18. Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 100 của
Luật Đất đai
Các giấy tờ khác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều
100 của Luật Đất đai có tên người sử dụng đất, bao gồm:
1. Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18 tháng 12 năm 1980.
2. Một trong các giấy tờ được lập trong quá trình thực hiện đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị số
299-TTg ngày 10 tháng 11 năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạng và
đăng ký thống kê ruộng đất trong cả nước do cơ quan nhà nước đang quản lý, bao gồm:
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a) Biên bản xét duyệt của Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã xác định người đang sử dụng đất là
hợp pháp;
b) Bản tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp pháp do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Hội đồng
đăng ký ruộng đất cấp xã hoặc cơ quan quản lý đất đai cấp huyện, cấp tỉnh lập;
c) Đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất đối với trường hợp không có giấy tờ quy định tại
Điểm a và Điểm b Khoản này.
3. Dự án hoặc danh sách hoặc văn bản về việc di dân đi xây dựng khu kinh tế mới, di dân tái
định cư được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê
duyệt.
4. Giấy tờ của nông trường, lâm trường quốc doanh về việc giao đất cho người lao động trong
nông trường, lâm trường để làm nhà ở (nếu có).
5. Giấy tờ có nội dung về quyền sở hữu nhà ở, công trình; về việc xây dựng, sửa chữa nhà ở,
công trình được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, xây
dựng chứng nhận hoặc cho phép.
6. Giấy tờ tạm giao đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh; Đơn đề nghị được sử dụng đất
được Ủy ban nhân dân cấp xã, hợp tác xã nông nghiệp phê duyệt, chấp thuận trước ngày 01 tháng 7
năm 1980 hoặc được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh phê duyệt, chấp thuận.
7. Giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất cho cơ quan, tổ chức để bố trí
đất cho cán bộ, công nhân viên tự làm nhà ở hoặc xây dựng nhà ở để phân (cấp) cho cán bộ, công
nhân viên bằng vốn không thuộc ngân sách nhà nước hoặc do cán bộ, công nhân viên tự đóng góp
xây dựng. Trường hợp xây dựng nhà ở bằng vốn ngân sách nhà nước thì phải bàn giao quỹ nhà ở đó
cho cơ quan quản lý nhà ở của địa phương để quản lý, kinh doanh theo quy định của pháp luật.
8. Bản sao giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và các giấy tờ quy định tại các Khoản
2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản
lý chuyên ngành cấp huyện, cấp tỉnh đối với trường hợp bản gốc giấy tờ này đã bị thất lạc và cơ
quan nhà nước không còn lưu giữ hồ sơ quản lý việc cấp loại giấy tờ đó.
Điều 31. Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
Chủ sở hữu nhà ở thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở và có
giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp về nhà ở thì được chứng nhận quyền sở hữu theo quy
định sau đây:
1. Hộ gia đình, cá nhân trong nước phải có một trong các loại giấy tờ sau:
a) Giấy phép xây dựng nhà ở đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của
pháp luật về xây dựng.
Trường hợp nhà ở đã xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được cấp thì phải có ý kiến
bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác nhận diện tích xây dựng không
đúng giấy phép không ảnh hưởng đến an toàn công trình và nay phù hợp với quy hoạch xây dựng đã
được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
b) Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại Nghị định số 61/CP ngày
05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở hoặc giấy tờ về thanh lý, hóa
giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước từ trước ngày 05 tháng 7 năm 1994;
c) Giấy tờ về giao hoặc tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết;
d) Giấy tờ về sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ mà nhà đất đó không
thuộc diện Nhà nước xác lập sở hữu toàn dân theo quy định tại Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày
26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khóa XI về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng
trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa
trước ngày 01 tháng 7 năm 1991, Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm
2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về
nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ
nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991;
đ) Giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng cho hoặc đổi hoặc nhận thừa kế nhà ở đã có chứng nhận
của công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp
luật.
Trường hợp nhà ở do mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006 thì
phải có văn bản về giao dịch đó theo quy định của pháp luật về nhà ở.
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Trường hợp nhà ở do mua của doanh nghiệp đầu tư xây dựng để bán thì phải có hợp đồng mua
bán nhà ở do hai bên ký kết;
e) Bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền giải quyết được quyền sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp luật;
g) Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu nhà ở có một trong những giấy tờ quy
định tại các Điểm a, b, c, d, đ và e Khoản này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác thì phải có một
trong các giấy tờ về mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở trước ngày 01 tháng 7 năm
2006 có chữ ký của các bên có liên quan và phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận; trường
hợp nhà ở do mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở trước ngày 01 tháng 7 năm 2006 mà
không có giấy tờ về việc đã mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở có chữ ký của các bên
có liên quan thì phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận về thời điểm mua, nhận tặng cho, đổi,
nhận thừa kế nhà ở đó.
Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu nhà ở có một trong những giấy tờ quy định
tại các Điểm a, b, c, d, đ và e Khoản này mà hiện trạng nhà ở không phù hợp với giấy tờ đó thì phần
nhà ở không phù hợp với giấy tờ phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận như quy định tại
Điểm h Khoản này;
h) Trường hợp cá nhân trong nước không có một trong những giấy tờ quy định tại các Điểm a, b,
c, d, đ và e Khoản này thì phải có giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở đã hoàn
thành xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2006, được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng
đất, quy hoạch xây dựng hoặc phải phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng sau khi có quy
hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn theo quy
định của pháp luật. Trường hợp nhà ở hoàn thành xây dựng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006 trở về
sau thì phải có giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở không thuộc trường hợp phải
xin giấy phép xây dựng và đáp ứng điều kiện về quy hoạch như trường hợp nhà ở xây dựng trước
ngày 01 tháng 7 năm 2006; trường hợp nhà ở thuộc đối tượng phải xin phép xây dựng mà không xin
phép thì phải có giấy tờ của cơ quan quản lý về xây dựng cấp huyện chấp thuận cho tồn tại nhà ở
đó.
2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam phải có các giấy tờ sau:
a) Giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng cho hoặc nhận thừa kế nhà ở hoặc được sở hữu nhà ở
thông qua hình thức khác theo quy định của pháp luật về nhà ở;
b) Một trong các giấy tờ của bên chuyển quyền quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều này.
3. Tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức
nước ngoài, cá nhân nước ngoài phải có giấy tờ theo quy định sau:
a) Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở để kinh doanh thì phải có một trong những giấy tờ về dự
án phát triển nhà ở để kinh doanh (quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy
phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư);
b) Trường hợp mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở hoặc được sở hữu nhà ở thông qua hình
thức khác theo quy định của pháp luật thì phải có giấy tờ về giao dịch đó theo quy định của pháp luật
về nhà ở;
c) Trường hợp nhà ở đã xây dựng không phù hợp với giấy tờ quy định tại Điểm a và Điểm b
Khoản này thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác nhận
diện tích xây dựng không đúng giấy tờ không ảnh hưởng đến an toàn công trình và nay phù hợp với
quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu có).
4. Trường hợp chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là người sử dụng đất ở thì ngoài giấy tờ chứng
minh về quyền sở hữu nhà ở theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này, phải có hợp đồng thuê
đất hoặc hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc văn bản chấp thuận của người
sử dụng đất đồng ý cho xây dựng nhà ở đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của
pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
Điều 32. Chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở
Chủ sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở được chứng nhận quyền sở hữu theo quy
định sau đây:
1. Hộ gia đình, cá nhân trong nước, cộng đồng dân cư phải có một trong các loại giấy tờ sau:
a) Giấy phép xây dựng công trình đối với trường hợp phải xin phép xây dựng theo quy định của
pháp luật về xây dựng.
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Trường hợp công trình đã xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được cấp thì phải có ý
kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác nhận diện tích xây dựng
không đúng giấy phép không ảnh hưởng đến an toàn công trình và nay phù hợp với quy hoạch xây
dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
b) Giấy tờ về sở hữu công trình xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ, trừ
trường hợp Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng;
c) Giấy tờ mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế công trình xây dựng theo quy định của pháp luật
đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định;
d) Giấy tờ của Tòa án nhân dân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở
hữu công trình xây dựng đã có hiệu lực pháp luật;
đ) Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có một trong những
giấy tờ quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác thì phải
có một trong các giấy tờ mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế công trình xây dựng trước ngày 01 tháng 7
năm 2004 có chữ ký của các bên có liên quan và được Ủy ban nhân dân từ cấp xã trở lên xác nhận;
trường hợp mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế công trình xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm
2004 mà không có giấy tờ về việc đã mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế có chữ ký của các
bên có liên quan thì phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận vào đơn đề nghị cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất về thời điểm mua,
nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế công trình xây dựng đó.
Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu công trình có một trong những giấy tờ quy
định tại các Điểm a, b, c, và d Khoản này mà hiện trạng công trình không phù hợp với giấy tờ đó thì
phần công trình không phù hợp với giấy tờ phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận như quy
định tại Điểm e Khoản này;
e) Trường hợp cá nhân trong nước không có một trong những giấy tờ quy định tại các Điểm a, b,
c và d Khoản này thì phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận công trình đã hoàn thành xây
dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và công trình được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng
đất, quy hoạch xây dựng hoặc phải phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng sau khi có quy
hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng.
Trường hợp công trình hoàn thành xây dựng từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì phải có giấy tờ xác
nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về công trình xây dựng không thuộc trường hợp phải xin giấy
phép xây dựng và đáp ứng điều kiện về quy hoạch như trường hợp xây dựng trước ngày 01 tháng 7
năm 2004; trường hợp công trình thuộc đối tượng phải xin phép xây dựng mà không xin phép thì
phải có giấy tờ của cơ quan quản lý về xây dựng cấp huyện chấp thuận cho tồn tại công trình đó.
2. Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam
định cư ở nước ngoài phải có giấy tờ theo quy định sau:
a) Trường hợp tạo lập công trình xây dựng thông qua đầu tư xây dựng mới theo quy định của
pháp luật thì phải có quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy phép đầu
tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp
và giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc hợp đồng thuê đất với
người sử dụng đất có mục đích sử dụng đất phù hợp với mục đích xây dựng công trình;
b) Trường hợp tạo lập công trình xây dựng bằng một trong các hình thức mua bán, nhận tặng
cho, đổi, nhận thừa kế hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật thì phải có văn bản về giao
dịch đó theo quy định của pháp luật;
c) Trường hợp không có một trong những giấy tờ quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này thì
phải được cơ quan quản lý về xây dựng cấp tỉnh xác nhận công trình xây dựng tồn tại trước khi có
quy hoạch xây dựng mà nay vẫn phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có
thẩm quyền phê duyệt;
d) Trường hợp công trình đã xây dựng không phù hợp với giấy tờ quy định tại các Điểm a, b và c
Khoản này thì phần diện tích công trình không phù hợp với giấy tờ phải được cơ quan có thẩm
quyền cấp phép xây dựng kiểm tra, xác nhận diện tích xây dựng không đúng giấy tờ không ảnh
hưởng đến an toàn công trình và phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền
phê duyệt.
3. Trường hợp chủ sở hữu công trình xây dựng không đồng thời là người sử dụng đất thì ngoài
giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu công trình theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này,
144

phải có văn bản chấp thuận của người sử dụng đất đồng ý cho xây dựng công trình đã được công
chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo
quy định của pháp luật về đất đai.
Điều 33. Chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng
Chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng mà vốn để trồng rừng, tiền đã trả cho việc nhận chuyển
nhượng rừng hoặc tiền nộp cho Nhà nước khi được giao rừng có thu tiền không có nguồn gốc từ
ngân sách nhà nước và có một trong các giấy tờ sau đây thì được chứng nhận quyền sở hữu:
1. Giấy chứng nhận hoặc một trong các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều
18 của Nghị định này mà trong đó xác định Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử
dụng đất để trồng rừng sản xuất;
2. Giấy tờ về giao rừng sản xuất là rừng trồng;
3. Hợp đồng hoặc văn bản về việc mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế đối với rừng sản xuất là
rừng trồng đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật;
4. Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
giải quyết được quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng đã có hiệu lực pháp luật;
5. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư không có giấy tờ quy định tại các Khoản
1, 2, 3 và 4 Điều này mà đã trồng rừng sản xuất bằng vốn của mình thì phải được Văn phòng đăng
ký đất đai xác nhận có đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật
đất đai;
6. Đối với tổ chức trong nước thực hiện dự án trồng rừng sản xuất bằng nguồn vốn không có
nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì phải có quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư dự
án hoặc giấy chứng nhận đầu tư để trồng rừng sản xuất theo quy định của pháp luật về đầu tư;
7. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực
hiện dự án trồng rừng sản xuất thì phải có quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư dự án
hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư để trồng rừng sản xuất theo quy định của pháp
luật về đầu tư;
8. Trường hợp chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng không đồng thời là người sử dụng đất thì
ngoài giấy tờ theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này, phải có văn bản thỏa thuận
của người sử dụng đất cho phép sử dụng đất để trồng rừng đã được công chứng hoặc chứng thực
theo quy định của pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về
đất đai.
Điều 34. Chứng nhận quyền sở hữu cây lâu năm
Chủ sở hữu cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu khi có một trong các giấy tờ sau:
1. Giấy chứng nhận hoặc một trong các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều
18 của Nghị định này mà trong đó xác định Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử
dụng đất để trồng cây lâu năm phù hợp với mục đích sử dụng đất ghi trên giấy tờ đó;
2. Hợp đồng hoặc văn bản về việc mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế đối với cây lâu năm đã
được công chứng hoặc chứng thực theo quy định;
3. Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
giải quyết được quyền sở hữu cây lâu năm đã có hiệu lực pháp luật;
4. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư không có giấy tờ quy định tại các Khoản
1, 2 và 3 Điều này thì phải được Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận có đủ điều kiện được công
nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai;
5. Đối với tổ chức trong nước thì phải có quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư dự
án hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư để trồng cây lâu năm theo quy định của pháp
luật về đầu tư;
6. Trường hợp chủ sở hữu cây lâu năm không đồng thời là người sử dụng đất thì ngoài giấy tờ
theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này, phải có văn bản thỏa thuận của người sử dụng
đất cho phép sử dụng đất để trồng cây lâu năm đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định
của pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
7. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường
quy định cụ thể loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu.
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16. Thủ tục: Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà
ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu
không đồng thời là người sử dụng đất
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người sử dụng đất (tổ chức) nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính
công ích hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi
trường thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2. Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong
thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo
và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy
định.
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và
trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ
sơ. Đồng thời, chuyển hổ sơ về Văn phòng Đăng ký đất đai. Thời gian
thực hiện trong ngày.
Bước 3. Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm:
+ Kiểm tra, xác nhận sơ đồ tài sản gắn liền với đất đối với tổ chức trong
nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người
Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư mà sơ đồ đó
chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây
dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ;
+ Gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản
đăng ký đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không
có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ theo quy
định.
Bước 4. Cơ quan quản lý nhà nước đối với tài sản gắn liền với đất có
trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Văn phòng Đăng ký đất đai trong
thời hạn không quá 05 ngày làm việc.
Bước 5. Sau khi nhận được văn bản của cơ quan quản lý nhà nước đối
với tài sản gắn liền với đất. Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện các
công việc như sau:
+ Cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu
có);
+ Gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu
nghĩa vụ tài chính (trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp
nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ theo quy định của pháp luật);
chuẩn bị hồ sơ để cơ quan tài nguyên và môi trường trình ký cấp Giấy
chứng nhận.
Bước 6. Cơ quan Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc
sau:
+ Kiểm tra hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng
nhận;
+ Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Văn phòng Đăng ký đất đai.
Bước 7. Văn phòng Đăng ký đất đai cập nhật bổ sung việc cấp Giấy
chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; xác nhận vào
bản chính giấy tờ việc đã cấp Giấy chứng nhận theo quy định và
chuyển kết quả Bộ phận tiếp nhận để trao Giấy chứng nhận cho người
được cấp cho người được cấp đã nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài
chính. Thời gian thực hiện 04 ngày làm việc.
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Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng
hồ sơ:

Thời gian giải quyết:

Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:

Kết quả:
Phí, Lệ phí:

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Bước 8. Người được cấp Giấy chứng nhận nhận lại bản chính giấy tờ
đã được xác nhận cấp Giấy chứng nhận và Giấy chứng nhận.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo mẫu);
- Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị
định số 43/2014/NĐ-CP;
(Chi tiết các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP
được đính kèm tại Phụ lục)
- Sơ đồ về tài sản gắn liền với đất (trừ trường hợp trong giấy tờ về
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã có sơ đồ tài sản phù hợp với
hiện trạng);
- Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp chứng nhận bổ sung
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;
- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc
miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về tài sản gắn liền với đất (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Không quá 20 ngày làm việc. Thời gian này không tính thời gian các
ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian
xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế; không tính thời gian thực
hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian
xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật,
thời gian trưng cầu giám định.
Tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh;
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp
thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai cấp
tỉnh.
- Cơ quan phối hợp thực hiện (nếu có): Cơ quan quản lý nhà nước về
nhà ở, công trình xây dựng, nông nghiệp, cơ quan thuế.
Giấy chứng nhận
- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận lần đầu (cấp mới)
+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 100.000 đồng/giấy
+ Cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản: 500.000 đồng/giấy
+ Cấp Giấy chứng nhận chỉ có tài sản: 500.000 đồng/giấy
- Lệ phí: Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận
+ Đăng ký thay đổi quyền sử dụng đất: 30.000 đồng/lần
+ Đăng ký thay đổi QSD đất và tài sản gắn liền với đất (nhà ở, nhà
xưởng, rừng, tài sản khác: 50.000 đồng/lần
+ Đăng ký thay đổi chỉ có tài sản gắn liền với đất: 50.000 đồng/lần
+ Cấp lại GCN quyền sử dụng đất: 50.000 đồng/lần;
+ Cấp lại GCN có đăng ký thay đổi tài sản trên đất: 50.000 đồng/lần.
+ Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết khác trong hồ sơ địa
chính thửa đất: 30.000 đồng/lần.
+ Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 30.000 đồng/lần.
- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 04a/ĐK Thông tư số
24/2014/TT-BTNMT).
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Yêu cầu, điều kiện:

Căn cứ pháp lý:

- Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung tài sản
gắn liền với đất (Mẫu số 04b/ĐK Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT).
- Danh sách các thửa đất nông nghiệp của cùng một người sử dụng,
người được giao quản lý đất (Mẫu số 04c/ĐK Thông tư số 24/2014/TTBTNMT).
- Danh sách tài sản gắn liền với đất trên cùng một thửa đất (Mẫu số
04d/ĐK Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT).
Đối với trường hợp chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng
trồng thì vốn để trồng rừng, tiền đã trả cho việc nhận chuyển nhượng
rừng hoặc tiền nộp cho Nhà nước khi được giao rừng có thu tiền không
có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.
- Luật đất đai năm 2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ
DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC
GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Kính gửi:..............................................................

Mẫu số 04a/ĐK
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ
SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ
ràng, thống nhất với giấy tờ xuất
trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ
số:......Quyển....
Ngày…... / ...… / .......…
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa):……………………………………………………………
…...................................................................................................................................
1.2. Địa chỉ thường trú (1): ………………………….…………...................................
2. Đề nghị: - Đăng ký QSDĐ
Đăng ký quyền quản lý đất
(Đánh dấu √ vào
- Cấp GCN đối với đất
Cấp GCN đối với tài sản trên đất
ô trống lựa chọn)
3. Thửa đất đăng ký (2)…………………………………………………………..
3.1.Thửa đất số: ……....………..….….; 3.2. Tờ bản đồ số: …….……....…;
3.3. Địa chỉ tại: .........................................................................................................;
3.4. Diện tích: …....... m2; sử dụng chung: ..................... m2; sử dụng riêng: …........... m2;
3.5. Sử dụng vào mục đích: ...................................., từ thời điểm: ……….......;
3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất: ....................................................................;
3.7. Nguồn gốc sử dụng (3):........................................................................................................;
3.8. Có quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất số……., của ……………….., nội dung quyền sử
dụng………………………………………………………………………..;
4. Tài sản gắn liền với đất(Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận quyền sở hữu tài sản)
4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:
a) Loại nhà ở, công trình(4): ...................................................................................................................... ;
b) Diện tích xây dựng: ................ (m2);
c) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): ................................................ ;
d) Sở hữu chung: ………………................... m2, sở hữu riêng: ....................................................... m2;
đ) Kết cấu:………………………………………....; e) Số tầng: ............................................................. ;
g) Thời hạn sở hữu đến: ............................................................................................................................
(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và
tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm
theo đơn)
4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:

4.3. Cây lâu năm:

a) Loại cây chủ yếu: ……………………..;
b) Diện tích: ……………………. m2;
c) Nguồn gốc tạo lập:
- Tự trồng rừng:
- Nhà nước giao không thu tiền:
- Nhà nước giao có thu tiền:
- Nhận chuyển quyền:
- Nguồn vốn trồng, nhận quyền: ………......…
d) Sở hữu chung: …… m2, Sở hữu riêng: … m2;
đ) Thời hạn sở hữu đến: ………………………….

a) Loại cây chủ yếu:…………;
b) Diện tích: ……………. m2;
c) Sở hữu chung:.……… m2,
Sở hữu riêng:….............. m2 ;
d) Thời hạn sở hữu đến:
…………….
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5. Những giấy tờ nộp kèm theo: ……………………………………………………
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
6. Có nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: ………..…………......………
Đề nghị khác : …………………………..…………………………………………………….
Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
……………, ngày .... tháng ... năm ......
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 5
(Xác nhận đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu
nhà ở, trừ trường hợp mua nhà, đất của tổ chức đầu tư xây dựng nhà ở để bán)

1. Nội dung kê khai so với hiện trạng: ................................................................................................. …
2. Nguồn gốc sử dụng đất: .................................................................................................
3. Thời điểm sử dụng đất vào mục đích đăng ký :………...………………..... ..
4. Thời điểm tạo lập tài sản gắn liền với đất :……………………………………….
5. Tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất:.……….….................................
6. Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng: …..…………................
7. Nội dung khác :……………………………………………………………….
Ngày……. tháng…… năm …...
Ngày……. tháng…… năm …...
Công chức địa chính
TM. Uỷ ban nhân dân
(Ký, ghi rõ họ, tên)
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

(Trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì không xác nhận các nội dung
tại các Điểm 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Mục này; đăng ký riêng về đất thì không xác nhận nội dung Điểm 4; đăng ký riêng tài
sản thì không xác nhận nội dung Điểm 2 và Điểm 3 Mục này )

III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
..................................................................................................................................................................
………………… ...................................................................................................................................
(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa đất có vườn,
ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý)

Ngày……. tháng…… năm …...
Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)

Ngày……. tháng…… năm …...
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn:
(1) Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông” (hoặc “Hộ bà”), sau đó ghi họ tên,
năm sinh, số giấy chứng minh nhân dân (nếu có) của hai vợ chồng chủ hộ (người có chung quyền sử dụng đất của hộ). Tổ
chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn
bản). Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp
hộ chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo).
(2) Trường hợp đăng ký nhiều thửa đất nông nghiệp mà không đề nghị cấp giấy hoặc đề nghị cấp chung một GCN
nhiều thửa đất nông nghiệp thì tại dòng đầu của điểm 3 mục I chỉ ghi tổng số thửa và kê khai từng thửa vào danh sách kèm
theo (Mẫu 04c/ĐK).
(3) Ghi cụ thể: được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay thuê trả tiền
hàng năm hoặc nguồn gốc khác.
(4) Ghi cụ thể: Nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư, văn phòng, nhà xưởng, nhà kho,…
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Mẫu số 04b/ĐK
DANH SÁCH NGƯỜI SỬ DỤNG CHUNG THỬA ĐẤT,
CHỦ SỞ HỮU CHUNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Kèm theo Đơn đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất
của:...................................................................)
Sử dụng chung thửa đất

; Sở hữu chung tài sản gắn liền với đất

(đánh dấu vào ô trống lựa chọn)

Tại thửa đất số: ......... Tờ bản đồ số: ......... Thuộc xã: …...... huyện …...... tỉnh …......

Số
thứ
tự

Tên người sử
dụng đất, chủ
sở hữu tài sản
gắn liền với
đất

Năm
sinh

(1)

(2)

(3)

Giấy tờ pháp nhân, nhân thân của người sử
dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
Loại
giấy
tờ

Số

Ngày, tháng,
năm cấp

Cơ quan
cấp

(4)

(5)

(6)

(7)

Địa chỉ

Ghi
chú

Ký
tên

(8)

(9)

(10)

Hướng dẫn:
- Mẫu này áp dụng đối với trường hợp thửa đất, tài sản gắn liền với đất của chung nhiều tổ chức hoặc
nhiều hộ gia đình, cá nhân hoặc gồm cả tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; trừ trường hợp đất làm nhà chung
cư.
- Tên người sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được ghi đầy đủ theo giấy CMND, hộ chiếu, Quyết
định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh, GCN đầu tư; hộ gia đình phải ghi tên hai vợ chồng người đại
diện
- Các cột 4, 5, 6 và 7: Ghi thông tin về Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (đối với hộ gia đình, cá nhân);
Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh, GCN đầu tư (đối với tổ chức);
- Trường hợp xác định được tỷ lệ (%) hoặc diện tích thuộc quyền sử dụng, sở hữu của từng người thì
ghi tỷ lệ (%) hoặc diện tích của từng người vào cột “Ghi chú”.

151

Mẫu số 04c/ĐK
DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT
CỦA CÙNG MỘT NGƯỜI SỬ DỤNG, NGƯỜI ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ
(Kèm theo Đơn đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất
của:...................................................................)
Xã ...…... huyện ......… tỉnh ......…

Số thứ
tự

Thửa
đất số

Tờ
bản đồ
số

Địa chỉ thửa đất

(1)

(2)

(3)

(4)

Diện tích
(m )

Mục đích sử
dụng đất

(5)

(6)

2

Ghi chú: Mẫu này sử dụng cho trường hợp người sử dụng
nhiều thửa đất nông nghiệp có nhu cầu cấp chung 01 GCN
và trường hợp người được nhà nước giao quản lý đất đăng
ký nhiều thửa đất.
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Thời
hạn
sử dụng
đất

Nguồn gốc sử
dụng đất

(7)

(8)

…...…..., ngày …... tháng …... năm …...
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Mẫu số 04d/ĐK
DANH SÁCH TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN CÙNG MỘT THỬA ĐẤT
(Kèm theo Đơn đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất
của:...................................................................)
Tại thửa đất số: ......... Tờ bản đồ số: ......... Thuộc xã: …...... huyện …...... tỉnh …......

Diện tích xây
Tên tài sản
dựng hoặc
gắn liền
diện tích
với đất
chiếm đất
(m2)

(1)

(2)

Diện tích sàn
(m2) hoặc
công suất
công trình

Hình thức sở
hữu (chung,
riêng)

(3)

(4)

Đặc điểm của tài sản
(số tầng, cấp (hạng),
kết cấu đối với nhà ở,
công trình xây dựng;
loại cây chủ yếu đối
với rừng sản xuất và
cây lâu năm)

(5)

Thời hạn sở
hữu

(6)

Người kê khai
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu - nếu có)
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Phụ lục: Các điều 31, 32, 33, 34 Của Nghị định 43/2014/NĐ-CP
Điều 18. Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 100 của
Luật Đất đai
Các giấy tờ khác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều
100 của Luật Đất đai có tên người sử dụng đất, bao gồm:
1. Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18 tháng 12 năm 1980.
2. Một trong các giấy tờ được lập trong quá trình thực hiện đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị số
299-TTg ngày 10 tháng 11 năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạng và
đăng ký thống kê ruộng đất trong cả nước do cơ quan nhà nước đang quản lý, bao gồm:
a) Biên bản xét duyệt của Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã xác định người đang sử dụng đất là
hợp pháp;
b) Bản tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp pháp do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Hội đồng
đăng ký ruộng đất cấp xã hoặc cơ quan quản lý đất đai cấp huyện, cấp tỉnh lập;
c) Đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất đối với trường hợp không có giấy tờ quy định tại
Điểm a và Điểm b Khoản này.
3. Dự án hoặc danh sách hoặc văn bản về việc di dân đi xây dựng khu kinh tế mới, di dân tái
định cư được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê
duyệt.
4. Giấy tờ của nông trường, lâm trường quốc doanh về việc giao đất cho người lao động trong
nông trường, lâm trường để làm nhà ở (nếu có).
5. Giấy tờ có nội dung về quyền sở hữu nhà ở, công trình; về việc xây dựng, sửa chữa nhà ở,
công trình được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, xây
dựng chứng nhận hoặc cho phép.
6. Giấy tờ tạm giao đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh; Đơn đề nghị được sử dụng đất
được Ủy ban nhân dân cấp xã, hợp tác xã nông nghiệp phê duyệt, chấp thuận trước ngày 01 tháng 7
năm 1980 hoặc được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh phê duyệt, chấp thuận.
7. Giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất cho cơ quan, tổ chức để bố trí
đất cho cán bộ, công nhân viên tự làm nhà ở hoặc xây dựng nhà ở để phân (cấp) cho cán bộ, công
nhân viên bằng vốn không thuộc ngân sách nhà nước hoặc do cán bộ, công nhân viên tự đóng góp
xây dựng. Trường hợp xây dựng nhà ở bằng vốn ngân sách nhà nước thì phải bàn giao quỹ nhà ở đó
cho cơ quan quản lý nhà ở của địa phương để quản lý, kinh doanh theo quy định của pháp luật.
8. Bản sao giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và các giấy tờ quy định tại các Khoản
2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản
lý chuyên ngành cấp huyện, cấp tỉnh đối với trường hợp bản gốc giấy tờ này đã bị thất lạc và cơ
quan nhà nước không còn lưu giữ hồ sơ quản lý việc cấp loại giấy tờ đó.
Điều 31. Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
Chủ sở hữu nhà ở thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở và có
giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp về nhà ở thì được chứng nhận quyền sở hữu theo quy
định sau đây:
1. Hộ gia đình, cá nhân trong nước phải có một trong các loại giấy tờ sau:
a) Giấy phép xây dựng nhà ở đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của
pháp luật về xây dựng.
Trường hợp nhà ở đã xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được cấp thì phải có ý kiến
bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác nhận diện tích xây dựng không
đúng giấy phép không ảnh hưởng đến an toàn công trình và nay phù hợp với quy hoạch xây dựng đã
được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
b) Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại Nghị định số 61/CP ngày
05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở hoặc giấy tờ về thanh lý, hóa
giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước từ trước ngày 05 tháng 7 năm 1994;
c) Giấy tờ về giao hoặc tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết;
d) Giấy tờ về sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ mà nhà đất đó không
thuộc diện Nhà nước xác lập sở hữu toàn dân theo quy định tại Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày
26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khóa XI về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng
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trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa
trước ngày 01 tháng 7 năm 1991, Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm
2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về
nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ
nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991;
đ) Giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng cho hoặc đổi hoặc nhận thừa kế nhà ở đã có chứng nhận
của công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp
luật.
Trường hợp nhà ở do mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006 thì
phải có văn bản về giao dịch đó theo quy định của pháp luật về nhà ở.
Trường hợp nhà ở do mua của doanh nghiệp đầu tư xây dựng để bán thì phải có hợp đồng mua
bán nhà ở do hai bên ký kết;
e) Bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền giải quyết được quyền sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp luật;
g) Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu nhà ở có một trong những giấy tờ quy
định tại các Điểm a, b, c, d, đ và e Khoản này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác thì phải có một
trong các giấy tờ về mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở trước ngày 01 tháng 7 năm
2006 có chữ ký của các bên có liên quan và phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận; trường
hợp nhà ở do mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở trước ngày 01 tháng 7 năm 2006 mà
không có giấy tờ về việc đã mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở có chữ ký của các bên
có liên quan thì phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận về thời điểm mua, nhận tặng cho, đổi,
nhận thừa kế nhà ở đó.
Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu nhà ở có một trong những giấy tờ quy định
tại các Điểm a, b, c, d, đ và e Khoản này mà hiện trạng nhà ở không phù hợp với giấy tờ đó thì phần
nhà ở không phù hợp với giấy tờ phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận như quy định tại
Điểm h Khoản này;
h) Trường hợp cá nhân trong nước không có một trong những giấy tờ quy định tại các Điểm a, b,
c, d, đ và e Khoản này thì phải có giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở đã hoàn
thành xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2006, được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng
đất, quy hoạch xây dựng hoặc phải phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng sau khi có quy
hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn theo quy
định của pháp luật. Trường hợp nhà ở hoàn thành xây dựng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006 trở về
sau thì phải có giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở không thuộc trường hợp phải
xin giấy phép xây dựng và đáp ứng điều kiện về quy hoạch như trường hợp nhà ở xây dựng trước
ngày 01 tháng 7 năm 2006; trường hợp nhà ở thuộc đối tượng phải xin phép xây dựng mà không xin
phép thì phải có giấy tờ của cơ quan quản lý về xây dựng cấp huyện chấp thuận cho tồn tại nhà ở
đó.
2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam phải có các giấy tờ sau:
a) Giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng cho hoặc nhận thừa kế nhà ở hoặc được sở hữu nhà ở
thông qua hình thức khác theo quy định của pháp luật về nhà ở;
b) Một trong các giấy tờ của bên chuyển quyền quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều này.
3. Tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức
nước ngoài, cá nhân nước ngoài phải có giấy tờ theo quy định sau:
a) Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở để kinh doanh thì phải có một trong những giấy tờ về dự
án phát triển nhà ở để kinh doanh (quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy
phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư);
b) Trường hợp mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở hoặc được sở hữu nhà ở thông qua hình
thức khác theo quy định của pháp luật thì phải có giấy tờ về giao dịch đó theo quy định của pháp luật
về nhà ở;
c) Trường hợp nhà ở đã xây dựng không phù hợp với giấy tờ quy định tại Điểm a và Điểm b
Khoản này thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác nhận
diện tích xây dựng không đúng giấy tờ không ảnh hưởng đến an toàn công trình và nay phù hợp với
quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu có).
4. Trường hợp chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là người sử dụng đất ở thì ngoài giấy tờ chứng
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minh về quyền sở hữu nhà ở theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này, phải có hợp đồng thuê
đất hoặc hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc văn bản chấp thuận của người
sử dụng đất đồng ý cho xây dựng nhà ở đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của
pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
Điều 32. Chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở
Chủ sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở được chứng nhận quyền sở hữu theo quy
định sau đây:
1. Hộ gia đình, cá nhân trong nước, cộng đồng dân cư phải có một trong các loại giấy tờ sau:
a) Giấy phép xây dựng công trình đối với trường hợp phải xin phép xây dựng theo quy định của
pháp luật về xây dựng.
Trường hợp công trình đã xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được cấp thì phải có ý
kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác nhận diện tích xây dựng
không đúng giấy phép không ảnh hưởng đến an toàn công trình và nay phù hợp với quy hoạch xây
dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
b) Giấy tờ về sở hữu công trình xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ, trừ
trường hợp Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng;
c) Giấy tờ mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế công trình xây dựng theo quy định của pháp luật
đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định;
d) Giấy tờ của Tòa án nhân dân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở
hữu công trình xây dựng đã có hiệu lực pháp luật;
đ) Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có một trong những
giấy tờ quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác thì phải
có một trong các giấy tờ mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế công trình xây dựng trước ngày 01 tháng 7
năm 2004 có chữ ký của các bên có liên quan và được Ủy ban nhân dân từ cấp xã trở lên xác nhận;
trường hợp mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế công trình xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm
2004 mà không có giấy tờ về việc đã mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế có chữ ký của các
bên có liên quan thì phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận vào đơn đề nghị cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất về thời điểm mua,
nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế công trình xây dựng đó.
Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu công trình có một trong những giấy tờ quy
định tại các Điểm a, b, c, và d Khoản này mà hiện trạng công trình không phù hợp với giấy tờ đó thì
phần công trình không phù hợp với giấy tờ phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận như quy
định tại Điểm e Khoản này;
e) Trường hợp cá nhân trong nước không có một trong những giấy tờ quy định tại các Điểm a, b,
c và d Khoản này thì phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận công trình đã hoàn thành xây
dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và công trình được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng
đất, quy hoạch xây dựng hoặc phải phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng sau khi có quy
hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng.
Trường hợp công trình hoàn thành xây dựng từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì phải có giấy tờ xác
nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về công trình xây dựng không thuộc trường hợp phải xin giấy
phép xây dựng và đáp ứng điều kiện về quy hoạch như trường hợp xây dựng trước ngày 01 tháng 7
năm 2004; trường hợp công trình thuộc đối tượng phải xin phép xây dựng mà không xin phép thì
phải có giấy tờ của cơ quan quản lý về xây dựng cấp huyện chấp thuận cho tồn tại công trình đó.
2. Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam
định cư ở nước ngoài phải có giấy tờ theo quy định sau:
a) Trường hợp tạo lập công trình xây dựng thông qua đầu tư xây dựng mới theo quy định của
pháp luật thì phải có quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy phép đầu
tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp
và giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc hợp đồng thuê đất với
người sử dụng đất có mục đích sử dụng đất phù hợp với mục đích xây dựng công trình;
b) Trường hợp tạo lập công trình xây dựng bằng một trong các hình thức mua bán, nhận tặng
cho, đổi, nhận thừa kế hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật thì phải có văn bản về giao
dịch đó theo quy định của pháp luật;
c) Trường hợp không có một trong những giấy tờ quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này thì
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phải được cơ quan quản lý về xây dựng cấp tỉnh xác nhận công trình xây dựng tồn tại trước khi có
quy hoạch xây dựng mà nay vẫn phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có
thẩm quyền phê duyệt;
d) Trường hợp công trình đã xây dựng không phù hợp với giấy tờ quy định tại các Điểm a, b và c
Khoản này thì phần diện tích công trình không phù hợp với giấy tờ phải được cơ quan có thẩm
quyền cấp phép xây dựng kiểm tra, xác nhận diện tích xây dựng không đúng giấy tờ không ảnh
hưởng đến an toàn công trình và phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền
phê duyệt.
3. Trường hợp chủ sở hữu công trình xây dựng không đồng thời là người sử dụng đất thì ngoài
giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu công trình theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này,
phải có văn bản chấp thuận của người sử dụng đất đồng ý cho xây dựng công trình đã được công
chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo
quy định của pháp luật về đất đai.
Điều 33. Chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng
Chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng mà vốn để trồng rừng, tiền đã trả cho việc nhận chuyển
nhượng rừng hoặc tiền nộp cho Nhà nước khi được giao rừng có thu tiền không có nguồn gốc từ
ngân sách nhà nước và có một trong các giấy tờ sau đây thì được chứng nhận quyền sở hữu:
1. Giấy chứng nhận hoặc một trong các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều
18 của Nghị định này mà trong đó xác định Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử
dụng đất để trồng rừng sản xuất;
2. Giấy tờ về giao rừng sản xuất là rừng trồng;
3. Hợp đồng hoặc văn bản về việc mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế đối với rừng sản xuất là
rừng trồng đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật;
4. Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
giải quyết được quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng đã có hiệu lực pháp luật;
5. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư không có giấy tờ quy định tại các Khoản
1, 2, 3 và 4 Điều này mà đã trồng rừng sản xuất bằng vốn của mình thì phải được Văn phòng đăng
ký đất đai xác nhận có đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật
đất đai;
6. Đối với tổ chức trong nước thực hiện dự án trồng rừng sản xuất bằng nguồn vốn không có
nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì phải có quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư dự
án hoặc giấy chứng nhận đầu tư để trồng rừng sản xuất theo quy định của pháp luật về đầu tư;
7. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực
hiện dự án trồng rừng sản xuất thì phải có quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư dự án
hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư để trồng rừng sản xuất theo quy định của pháp
luật về đầu tư;
8. Trường hợp chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng không đồng thời là người sử dụng đất thì
ngoài giấy tờ theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này, phải có văn bản thỏa thuận
của người sử dụng đất cho phép sử dụng đất để trồng rừng đã được công chứng hoặc chứng thực
theo quy định của pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về
đất đai.
Điều 34. Chứng nhận quyền sở hữu cây lâu năm
Chủ sở hữu cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu khi có một trong các giấy tờ sau:
1. Giấy chứng nhận hoặc một trong các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều
18 của Nghị định này mà trong đó xác định Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử
dụng đất để trồng cây lâu năm phù hợp với mục đích sử dụng đất ghi trên giấy tờ đó;
2. Hợp đồng hoặc văn bản về việc mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế đối với cây lâu năm đã
được công chứng hoặc chứng thực theo quy định;
3. Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
giải quyết được quyền sở hữu cây lâu năm đã có hiệu lực pháp luật;
4. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư không có giấy tờ quy định tại các Khoản
1, 2 và 3 Điều này thì phải được Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận có đủ điều kiện được công
nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai;
5. Đối với tổ chức trong nước thì phải có quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư dự
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án hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư để trồng cây lâu năm theo quy định của pháp
luật về đầu tư;
6. Trường hợp chủ sở hữu cây lâu năm không đồng thời là người sử dụng đất thì ngoài giấy tờ
theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này, phải có văn bản thỏa thuận của người sử dụng
đất cho phép sử dụng đất để trồng cây lâu năm đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định
của pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
7. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường
quy định cụ thể loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu.
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17. Thủ tục: Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp
Bước 1: Người sử dụng đất (tổ chức) nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính
công ích hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi
trường thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2. Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời
gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và
hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và
trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ
sơ. Đồng thời, chuyển hổ sơ về Văn phòng Đăng ký đất đai. Thời gian
thực hiện trong ngày.
Bước 3. Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện các công việc như sau:
+ Kiểm tra, xác nhận sơ đồ tài sản gắn liền với đất đối với tổ chức trong
nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người
Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư mà sơ đồ đó chưa
có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng
hoặc hoạt động đo đạc bản đồ;
+ Gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản
đăng ký đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không
có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ theo quy
định. Cơ quan quản lý nhà nước đối với tài sản gắn liền với đất có trách
nhiệm trả lời bằng văn bản cho Văn phòng Đăng ký đất đai trong thời
hạn không quá 05 ngày làm việc.
+ Cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có);
+ Gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu
nghĩa vụ tài chính (trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp
nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ theo quy định của pháp luật);
+ Chuẩn bị hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền ký cấp Giấy chứng
nhận.
Bước 4. Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận.
Bước 5. Văn phòng Đăng ký đất đai cập nhật, chỉnh lý hồ sơ theo quy
định. Đồng thời chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả
kết quả để trao Giấy chứng nhận cho người được cấp.
Bước 6: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho người sử dụng
đất nhận kết quả.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
hồ sơ:
* Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là nhà
ở:
- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo Mẫu số 04a/ĐK);
- Một trong các giấy tờ sau đối với trường hợp chứng nhận tài sản là nhà
ở (bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực hoặc bản sao giấy
tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu
và xác nhận vào bản sao hoặc bản chính):
+ Tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện
Trình tự thực hiện:
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dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài phải có giấy tờ
theo quy định sau:
++ Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở để kinh doanh thì phải có một
trong những giấy tờ về dự án phát triển nhà ở để kinh doanh (quyết
định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy phép đầu tư
hoặc giấy chứng nhận đầu tư);
++ Trường hợp mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở hoặc được sở
hữu nhà ở thông qua hình thức khác theo quy định của pháp luật thì
phải có giấy tờ về giao dịch đó theo quy định của pháp luật về nhà ở;
++ Trường hợp nhà ở đã xây dựng không phù hợp với giấy tờ thì phải
có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng
xác nhận diện tích xây dựng không đúng giấy tờ không ảnh hưởng đến
an toàn công trình và nay phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ
quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu có).
Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng
thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy
tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với
hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng);
++ Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất đối với trường hợp tổ
chức trong nước, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất từ trước ngày 01
tháng 7 năm 2004 ;
++ Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc
miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu
có);
++ Đối với đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng đất vào mục
đích quốc phòng, an ninh thì ngoài giấy tờ tại điểm này phải có quyết
định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an về vị trí
đóng quân hoặc địa điểm công trình; bản sao quyết định của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng,
an ninh trên địa bàn các quân khu, trên địa bàn các đơn vị thuộc Bộ Tư
lệnh Bộ đội Biên phòng, trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương mà có tên đơn vị đề nghị cấp Giấy chứng nhận;
++ Trường hợp có đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền
kề phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa
án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề,
kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà
người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế.
- Hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng hợp tác
kinh doanh hoặc văn bản chấp thuận của người sử dụng đất đồng ý cho
xây dựng, tạo lập tài sản được công chứng hoặc chứng thực theo quy
định của pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy
định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp chủ sở hữu nhà ở
không đồng thời là người sử dụng đất ở.
- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (theo mẫu số 01/LPTB).
* Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là
công trình xây dựng:
- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo Mẫu số 04a/ĐK);
- Một trong giấy tờ sau đối với trường hợp chứng nhận quyền sở hữu
công trình xây dựng (bản sao giấy tờ đã công chứng hoặc chứng thực
hoặc bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ
kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản sao hoặc bản chính):
+ Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước
ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có giấy tờ theo quy định
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sau:
++ Trường hợp tạo lập công trình xây dựng thông qua đầu tư xây dựng
mới theo quy định của pháp luật thì phải có quyết định phê duyệt dự án
hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng
nhận đầu tư hoặc giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm
quyền cấp và giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật
về đất đai hoặc hợp đồng thuê đất với người sử dụng đất có mục đích
sử dụng đất phù hợp với mục đích xây dựng công trình;
++ Trường hợp tạo lập công trình xây dựng bằng một trong các hình thức
mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế hoặc hình thức khác theo quy
định của pháp luật thì phải có văn bản về giao dịch đó theo quy định của
pháp luật;
++ Trường hợp không có một trong những giấy tờ nêu trên đây thì phải được
cơ quan quản lý về xây dựng cấp tỉnh xác nhận công trình xây dựng tồn tại
trước khi có quy hoạch xây dựng mà nay vẫn phù hợp với quy hoạch xây
dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
++ Trường hợp công trình đã xây dựng không phù hợp với giấy tờ về
quyền sở hữu công trình nêu trên đây thì phần diện tích công trình
không phù hợp với giấy tờ phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép
xây dựng kiểm tra, xác nhận diện tích xây dựng không đúng giấy tờ
không ảnh hưởng đến an toàn công trình và phù hợp với quy hoạch xây
dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
+ Văn bản chấp thuận của người sử dụng đất đồng ý cho xây dựng
công trình đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của
pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của
pháp luật về đất đai đối với trường hợp chủ sở hữu công trình xây dựng
không đồng thời là người sử dụng đất.
- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (theo mẫu số 01/LPTB).
* Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là
rừng sản xuất là rừng trồng:
- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo Mẫu số 04a/ĐK);
- Một trong giấy tờ sau đây đối với trường hợp chứng nhận quyền sở
hữu rừng sản xuất là rừng trồng (bản sao giấy tờ đã có công chứng
hoặc chứng thực hoặc bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ
tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản sao hoặc bản
chính):
+ Giấy chứng nhận hoặc một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất nêu tại Khoản 2 trên đây mà trong
đó xác định Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng
đất để trồng rừng sản xuất;
+ Giấy tờ về giao rừng sản xuất là rừng trồng;
+ Hợp đồng hoặc văn bản về việc mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế
đối với rừng sản xuất là rừng trồng đã được công chứng hoặc chứng
thực theo quy định của pháp luật;
+ Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan
nhà nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu rừng sản xuất là
rừng trồng đã có hiệu lực pháp luật;
+ Đối với tổ chức trong nước thực hiện dự án trồng rừng sản xuất bằng
nguồn vốn không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì phải có
quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy
chứng nhận đầu tư để trồng rừng sản xuất theo quy định của pháp luật
về đầu tư;
+ Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người Việt Nam
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Thời gian giải quyết:

Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:

định cư ở nước ngoài thực hiện dự án trồng rừng sản xuất thì phải có
quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy
phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư để trồng rừng sản xuất theo
quy định của pháp luật về đầu tư.
- Văn bản thoả thuận của người sử dụng đất cho phép sử dụng đất để
trồng rừng đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của
pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của
pháp luật về đất đai đối với trường hợp chủ sở hữu rừng sản xuất là
rừng trồng không đồng thời là người sử dụng đất.
- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (theo mẫu số 01/LPTB).
* Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là cây
lâu năm:
- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo Mẫu số 04a/ĐK);
- Một trong giấy tờ sau đây đối với trường hợp chứng nhận quyền sở
hữu cây lâu năm (bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực
hoặc bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ
kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản sao hoặc bản chính):
+ Giấy chứng nhận hoặc một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất
nêu tại Khoản 2 trên đây mà trong đó xác định Nhà nước giao đất, cho
thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất để trồng cây lâu năm phù hợp
với mục đích sử dụng đất ghi trên giấy tờ đó;
+ Hợp đồng hoặc văn bản về việc mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế
đối với cây lâu năm đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy
định;
+ Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan
nhà nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu cây lâu năm đã
có hiệu lực pháp luật;
+ Đối với tổ chức trong nước thì phải có quyết định phê duyệt dự án
hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy
phép đầu tư để trồng cây lâu năm theo quy định của pháp luật về đầu
tư.
- Văn bản thoả thuận của người sử dụng đất cho phép sử dụng đất để
trồng cây lâu năm đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định
của pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định
của pháp luật về đất đai đối với trường hợp chủ sở hữu cây lâu năm
không đồng thời là người sử dụng đất.
- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (theo mẫu số 01/LPTB).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy
định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã và thời
gian gửi lấy ý kiến cấp xã và các cơ quan quản lý nhà nước về tài sản
gắn liền với đất; không tính thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của
cơ quan thuế và thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử
dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử
dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước
ngoài có chức năng ngoại giao.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh;
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp
thực hiện (nếu có): Văn phòng đăng ký đất đai.
+ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận;
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+ Văn phòng đăng ký Đất đai xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai cấp
tỉnh.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, công
trình xây dựng, nông nghiệp, cơ quan thuế.
- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
Kết quả:
- Giấy chứng nhận.
- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận lần đầu (cấp mới)
Phí, Lệ phí:
+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 100.000 đồng/giấy
+ Cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản: 500.000 đồng/giấy
+ Cấp Giấy chứng nhận chỉ có tài sản: 500.000 đồng/giấy
- Lệ phí: Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận
+ Đăng ký thay đổi quyền sử dụng đất: 30.000 đồng/lần
+ Đăng ký thay đổi QSD đất và tài sản gắn liền với đất (nhà ở, nhà
xưởng, rừng, tài sản khác: 50.000 đồng/lần
+ Đăng ký thay đổi chỉ có tài sản gắn liền với đất: 50.000 đồng/lần
+ Cấp lại GCN quyền sử dụng đất: 50.000 đồng/lần;
+ Cấp lại GCN có đăng ký thay đổi tài sản trên đất: 50.000 đồng/lần.
+ Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết khác trong hồ sơ địa
chính thửa đất: 30.000 đồng/lần.
+ Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 30.000 đồng/lần.
Tên mẫu đơn, tờ - Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 04a/ĐK Thông tư số
khai:
24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014);
- Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung tài sản
gắn liền với đất- áp dụng đối với trường hợp thửa đất, tài sản gắn liền
với đất của chung nhiều tổ chức (Mẫu số 04b/ĐK Thông tư số
24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014);
- Danh sách các thửa đất nông nghiệp của cùng một người sử dụng,
người được giao quản lý đất (Mẫu số 04c/ĐK Thông tư số 24/2014/TTBTNMT).
- Danh sách tài sản gắn liền với đất trên cùng một thửa đất (Mẫu số
04d/ĐK Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014);
- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (Mẫu số 01/LPTB Thông tư
156/2013/TT-BTC).
Đối với trường hợp chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng
Yêu cầu, điều kiện:
trồng thì vốn để trồng rừng, tiền đã trả cho việc nhận chuyển nhượng
rừng hoặc tiền nộp cho Nhà nước khi được giao rừng có thu tiền không
có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.
- Luật đất đai năm 2013;
Căn cứ pháp lý:
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN
SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN
KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Kính gửi:....................................................................

Mẫu số 04a/ĐK
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN
HỒ SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ,
rõ ràng, thống nhất với giấy tờ
xuất trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ
số:......Quyển....
Ngày…... / ...… / .......…
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa):……………………………………………………………
…........................................................................................................................................
1.2. Địa chỉ thường trú (1): ………………………………………….…………............
2. Đề nghị: - Đăng ký QSDĐ
Đăng ký quyền quản lý đất
(Đánh dấu √ vào ô
- Cấp GCN đối với đất
Cấp GCN đối với tài sản trên đất
trống lựa chọn)
3. Thửa đất đăng ký (2)…………………………………………………………..
3.1.Thửa đất số: ………………..….….; 3.2. Tờ bản đồ số: …….………....…;
3.3. Địa chỉ tại: ....................................................................................................;
3.4. Diện tích: ….......... m2; sử dụng chung: ...................... m2; sử dụng riêng: …............... m2;
3.5. Sử dụng vào mục đích: ......................................., từ thời điểm: ……………….......;
3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất: ........................................................................;
3.7. Nguồn gốc sử dụng (3):...............................................................................................;
3.8. Có quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất số……., của ………………….., nội dung quyền
sử dụng…………………………………………………………………..;
4. Tài sản gắn liền với đất(Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận quyền sở hữu tài sản)
4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:
a) Loại nhà ở, công trình(4): ..................................................................................................................... ;
b) Diện tích xây dựng: ................ (m2);
c) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): ............................................... ;
d) Sở hữu chung: ………………................... m2, sở hữu riêng: ........................................................ m2;
đ) Kết cấu:………………………………………....; e) Số tầng: ............................................................. ;
g) Thời hạn sở hữu đến: ...........................................................................................................................
(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và
tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm
theo đơn)
4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:
4.3. Cây lâu năm:
a) Loại cây chủ yếu: ……………………..;
b) Diện tích: ……………………. m2;
c) Nguồn gốc tạo lập: - Tự trồng rừng:
a) Loại cây chủ yếu:…………;
- Nhà nước giao không thu tiền:
b) Diện tích: ……………. m2;
- Nhà nước giao có thu tiền:
c) Sở hữu chung:.……… m2, Sở
- Nhận chuyển quyền:
hữu riêng:…............... m2 ;
- Nguồn vốn trồng, nhận quyền: ………......…
d) Thời hạn sở hữu đến:…….
d) Sở hữu chung: .… m2, Sở hữu riêng: .… m2;
đ) Thời hạn sở hữu đến: …………………………
5. Những giấy tờ nộp kèm theo: ………………………………………………………...
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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6. Có nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính:…..…………......………………
Đề nghị khác : …………………..…………………………………………………….
Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
……………, ngày .... tháng ... năm ......
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)
II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 5
(Xác nhận đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư ở nước
ngoài sở hữu nhà ở, trừ trường hợp mua nhà, đất của tổ chức đầu tư xây dựng nhà ở để bán)
1. Nội dung kê khai so với hiện trạng: …
2. Nguồn gốc sử dụng đất: ...................................................................................................
3. Thời điểm sử dụng đất vào mục đích đăng ký :………...……………………..... ..
4. Thời điểm tạo lập tài sản gắn liền với đất :………………………………………….
5. Tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất:.……….…...................................
6. Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng: …..…………...................
7. Nội dung khác :……………………………………………………………………….
Ngày……. tháng…… năm …...
Công chức địa chính
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày……. tháng…… năm …...
TM. Uỷ ban nhân dân
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

(Trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì không xác
nhận các nội dung tại các Điểm 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Mục này; đăng ký riêng về đất thì không xác
nhận nội dung Điểm 4; đăng ký riêng tài sản thì không xác nhận nội dung Điểm 2 và Điểm 3
Mục này )
III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
………………… .................................................................................................................................
(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường
hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và
căn cứ pháp lý)
Ngày……. tháng…… năm …...
Ngày……. tháng…… năm …...
Người kiểm tra
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn:
(1) Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông” (hoặc “Hộ bà”), sau đó ghi họ tên,
năm sinh, số giấy chứng minh nhân dân (nếu có) của hai vợ chồng chủ hộ (người có chung quyền sử dụng đất của hộ). Tổ
chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn
bản). Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp
hộ chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo).
(2) Trường hợp đăng ký nhiều thửa đất nông nghiệp mà không đề nghị cấp giấy hoặc đề nghị cấp chung một GCN
nhiều thửa đất nông nghiệp thì tại dòng đầu của điểm 3 mục I chỉ ghi tổng số thửa và kê khai từng thửa vào danh sách kèm
theo (Mẫu 04c/ĐK).
(3) Ghi cụ thể: được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay thuê trả tiền
hàng năm hoặc nguồn gốc khác.
(4) Ghi cụ thể: Nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư, văn phòng, nhà xưởng, nhà kho,…
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Mẫu số 04b/ĐK
DANH SÁCH NGƯỜI SỬ DỤNG CHUNG THỬA ĐẤT,
CHỦ SỞ HỮU CHUNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Kèm theo Đơn đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất
của:...................................................................)
Sử dụng chung thửa đất

; Sở hữu chung tài sản gắn liền với đất

(đánh dấu vào ô trống lựa chọn)

Tại thửa đất số: ......... Tờ bản đồ số: ......... Thuộc xã: …...... huyện …...... tỉnh …......

Số
thứ
tự

Tên người sử
dụng đất, chủ
sở hữu tài sản
gắn liền với
đất

Năm
sinh

(1)

(2)

(3)

Giấy tờ pháp nhân, nhân thân của người
sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền
với đất
Loại
giấy
tờ

Số

Ngày, tháng,
năm cấp

Cơ quan
cấp

(4)

(5)

(6)

(7)

Địa chỉ

Ghi
chú

Ký
tên

(8)

(9)

(10)

Hướng dẫn:
- Mẫu này áp dụng đối với trường hợp thửa đất, tài sản gắn liền với đất của chung nhiều tổ chức hoặc nhiều hộ
gia đình, cá nhân hoặc gồm cả tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; trừ trường hợp đất làm nhà chung cư.
- Tên người sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được ghi đầy đủ theo giấy CMND, hộ chiếu, Quyết định thành
lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh, GCN đầu tư; hộ gia đình phải ghi tên hai vợ chồng người đại diện
- Các cột 4, 5, 6 và 7: Ghi thông tin về Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (đối với hộ gia đình, cá nhân); Quyết định
thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh, GCN đầu tư (đối với tổ chức);
- Trường hợp xác định được tỷ lệ (%) hoặc diện tích thuộc quyền sử dụng, sở hữu của từng người thì ghi tỷ lệ
(%) hoặc diện tích của từng người vào cột “Ghi chú”.
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Mẫu số 04c/ĐK
DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT
CỦA CÙNG MỘT NGƯỜI SỬ DỤNG, NGƯỜI ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ
(Kèm theo Đơn đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất
của:...................................................................)
Xã ...…... huyện ......… tỉnh ......…

Số thứ
tự

Thửa
đất số

Tờ
bản đồ
số

Địa chỉ thửa đất

(1)

(2)

(3)

(4)

Diện tích
(m )

Mục đích sử
dụng đất

(5)

(6)

2

Ghi chú: Mẫu này sử dụng cho trường hợp người sử dụng
nhiều thửa đất nông nghiệp có nhu cầu cấp chung 01 GCN
và trường hợp người được nhà nước giao quản lý đất đăng
ký nhiều thửa đất.
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Thời
hạn
sử dụng
đất

Nguồn gốc sử
dụng đất

(7)

(8)

…...…..., ngày …... tháng …... năm …...
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Mẫu số 04d/ĐK
DANH SÁCH TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN CÙNG MỘT THỬA ĐẤT
(Kèm theo Đơn đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất
của:...................................................................)
Tại thửa đất số: ......... Tờ bản đồ số: ......... Thuộc xã: …...... huyện …...... tỉnh …......

Diện tích xây
Tên tài sản
dựng hoặc
gắn liền
diện tích
với đất
chiếm đất
(m2)

(1)

(2)

Diện tích sàn
(m2) hoặc
công suất
công trình

Hình thức sở
hữu (chung,
riêng)

Đặc điểm của tài sản
(số tầng, cấp (hạng),
kết cấu đối với nhà ở,
công trình xây dựng;
loại cây chủ yếu đối
với rừng sản xuất và
cây lâu năm)

(3)

(4)

(5)

Thời hạn sở
hữu

(6)

Người kê khai
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu - nếu có)
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Mẫu số: 01/LPTB
(Ban hành kèm theo Thông tư số
156/2013/TT-BTC ngày
06/11/2013 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT
[01] Kỳ tính thuế: Theo từng lần phát sinh 
[02] Lần đầu [03] Bổ sung lần thứ 
[04] Tên người nộp thuế:
………………………………………………………………………
[05] Mã số thuế:………………………………………………….
[06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………..…..
[07] Quận/huyện: …………………….. [08] Tỉnh/Thành phố: ………………………….…...
[09] Điện thoại: ……………... [10] Fax: ...................... [11] Email: ....................................
[12] Đại lý thuế (nếu có) :.....................................................................................................
[13] Mã số thuế: ...................................................................................................................
[14] Địa chỉ: ........................................................................................................................
[15] Quận/huyện: ................................... [16] Tỉnh/Thành phố: ..........................................
[17] Điện thoại: ......................... [18] Fax: ..................... [19] Email: ..................................
[20] Hợp đồng đại lý thuế, số:.....................................ngày ................................................
ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:
1. Đất:
1.1 Địa chỉ thửa đất:
1.2. Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):
1.3. Mục đích sử dụng đất:
1.4. Diện tích (m2):
1.5. Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa
kế, hoặc nhận tặng, cho):
a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:
Địa chỉ người giao QSDĐ:
b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày …… tháng …… năm ……
1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):
2. Nhà:
2.1. Cấp nhà:
Loại nhà:
2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):
……….
2.3. Nguồn gốc nhà:
a) Tự xây dựng:
- Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):
b) Mua, thừa kế, cho, tặng:
- Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: Ngày ............. tháng ............ năm..............
2.4. Giá trị nhà (đồng):
3. Giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho (đồng):
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4. Tài sản thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn lệ phí trước bạ (lý do):
5. Giấy tờ có liên quan, gồm:
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ
THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:

…………, ngày …… tháng …… năm 20……
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

170

18. Thủ tục: Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà
ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất,
mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở.
Trình tự thực hiện:

Bước 1:
- Đối với chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở: Sau khi hoàn thành công
trình, chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở có trách nhiệm gửi hồ sơ đến
Bộ phận tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Trung tâm
Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.
- Đối với người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở,
công trình xây dựng: Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất,
mua nhà ở, công trình xây dựng nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận của Sở
Tài nguyên và Môi trường thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công
tỉnh Kon Tum.
+ Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
+ Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2: Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong
thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo
và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy
định.
Bước 3:
- Đối với chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở: Trong thời hạn không quá
30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi
trường có trách nhiệm kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công
trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán
nhà ở của chủ đầu tư dự án.
Sau khi hoàn thành kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách
nhiệm:
+ Gửi thông báo cho chủ đầu tư dự án về kết quả kiểm tra;
+ Gửi thông báo kèm theo sơ đồ nhà đất đã kiểm tra cho Văn phòng
đăng ký đất đai để làm thủ tục đăng ký nhà, đất cho bên mua đối với
các trường hợp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
+ Đăng công khai kết quả kiểm tra trên trang thông tin điện tử của Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh, của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất.
- Đối với người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở,
công trình xây dựng: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực
hiện các công việc sau:
+ Kiểm tra các giấy tờ pháp lý trong hồ sơ; xác nhận đủ điều kiện hay
không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào đơn đăng ký;
+ Gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính
(nếu có);
+ Cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu
có);
+ Chuẩn bị hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng
nhận;
+ Yêu cầu chủ đầu tư dự án nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được cấp để
chỉnh lý vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
Bước 4:
- Đối với chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở: Chủ đầu tư dự án phát triển
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Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng
hồ sơ:

Thời gian giải quyết:

Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:

Kết quả:
Phí, Lệ phí:

nhà ở nộp hồ sơ thay cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng
đất, mua nhà ở, công trình xây dựng hoặc cung cấp hồ sơ cho bên mua
để tự đi đăng ký.
- Đối với người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở,
công trình xây dựng: Văn phòng đăng ký đất đai trao Giấy chứng nhận
cho người được cấp.
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
* Hồ sơ thẩm định điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất,
bán nhà ở của Chủ đầu tư dự án:
- Quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy phép
đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư;
- Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500; giấy
phép xây dựng (nếu có);
- Giấy chứng nhận hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan
có thẩm quyền; chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ dự án
phát dựng là bản vẽ mặt bằng hoàn công hoặc bản vẽ thiết kế mặt bằng
có kích thước các cạnh của từng căn hộ đã bán phù hợp với hiện trạng
xây dựng và hợp đồng đã ký; danh sách các căn hộ, công trình xây
dựng để bán (có các thông tin số hiệu căn hộ, diện tích đất, diện tích
xây dựng và diện tích sử dụng chung, riêng của từng căn hộ); trường
hợp nhà chung cư thì sơ đồ phải thể hiện phạm vi (kích thước, diện
tích) phần đất sử dụng chung của các chủ căn hộ, mặt bằng xây dựng
nhà chung cư, mặt bằng của từng tầng, từng căn hộ;
- Báo cáo kết quả thực hiện dự án.
* Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển quyền sử
dụng đất và mua nhà ở, công trình xây dựng:
- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo mẫu);
- Hợp đồng về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở,
công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;
- Biên bản bàn giao nhà, đất, công trình xây dựng.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy
định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời
gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính
thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm
pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư;.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai cấp
tỉnh.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường, cơ
quan quản lý nhà nước về nhà ở, xây dựng, thuế, kho bạc.
- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
- Giấy chứng nhận.
- Lệ phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận:
+ Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất: 2.000.000 đồng/ hồ sơ
- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận lần đầu (cấp mới)
+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 100.000 đồng/giấy
+ Cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản: 500.000 đồng/giấy
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Tên mẫu đơn, tờ khai:

Yêu cầu, điều kiện:

Căn cứ pháp lý:

+ Cấp Giấy chứng nhận chỉ có tài sản: 500.000 đồng/giấy
- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 04a/ĐK Thông tư số
24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014)
- Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung tài sản
gắn liền với đất (Mẫu số 04b/ĐK Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT
ngày 19/5/2014)
- Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng có sẵn hoặc hình thành
trong tương lai (Mẫu số 01 Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày
10/9/2015).
- Phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện;
- Chủ đầu tư dự án phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ
tầng gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng
xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt; đảm
bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện
việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà
ở; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước,
thoát nước, thu gom rác thải;
- Chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai
của dự án gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí liên
quan đến đất đai (nếu có);
- Chủ đầu tư dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết
hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức
phân lô, bán nền tại các khu vực không nằm trong địa bàn các quận nội
thành của các đô thị loại đặc biệt; khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc
cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm
nhấn kiến trúc trong đô thị; mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở
lên và các tuyến đường cảnh quan chính trong đô thị.
- Luật đất đai năm 2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN
SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN
KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Mẫu số 04a/ĐK
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng,
thống nhất với giấy tờ xuất trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số:......Quyển....
Ngày…... / ...… / .......…
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Kính gửi:...........................................................
I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………
….............................................................................................................................
1.2. Địa chỉ thường trú (1): …………………………………………………….
2. Đề nghị: - Đăng ký QSDĐ
Đăng ký quyền quản lý đất
(Đánh dấu √ vào ô
trống lựa chọn)
- Cấp GCN đối với đất
Cấp GCN đối với tài sản trên đất
3. Thửa đất đăng ký (2)………………………………………………………………..
3.1.Thửa đất số: …………....………..….; 3.2. Tờ bản đồ số: …….……………....…;
3.3. Địa chỉ tại: ................................................................................................................;
3.4. Diện tích: …..….... m2; sử dụng chung: .................... m2; sử dụng riêng: …............. m2;
3.5. Sử dụng vào mục đích: ..........................................., từ thời điểm:………….......;
3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất: ...........................................................................;
3.7. Nguồn gốc sử dụng (3):..........................................................................................................;
3.8. Có quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất số……., của ………………….., nội dung quyền sử
dụng……………………………………………………………………………………………..;
4. Tài sản gắn liền với đất(Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận quyền sở hữu tài sản)
4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:
a) Loại nhà ở, công trình(4): .................................................................................................................................... ;
b) Diện tích xây dựng: ................ (m2);
c) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): .............................................................. ;
d) Sở hữu chung: ………………................... m2, sở hữu riêng: ....................................................................... m2;
đ) Kết cấu:………………………………………....; e) Số tầng: ........................................................................... ;
g) Thời hạn sở hữu đến: ..........................................................................................................................................
(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện
tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)
4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:

4.3. Cây lâu năm:

a) Loại cây chủ yếu: ……………………..;
b) Diện tích: ……………………. m2;
c) Nguồn gốc tạo lập:
- Tự trồng rừng:
- Nhà nước giao không thu tiền:
- Nhà nước giao có thu tiền:
- Nhận chuyển quyền:
- Nguồn vốn trồng, nhận quyền: ………......…
d) Sở hữu chung: .…… m2, Sở hữu riêng: .…… m2;
đ) Thời hạn sở hữu đến: ………………………….

a) Loại cây chủ yếu:………………;
b) Diện tích: …………………. m2;
c) Sở hữu chung:.………… m2,
Sở hữu riêng:…............... m2 ;
d) Thời hạn sở hữu đến: …………….
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5. Những giấy tờ nộp kèm theo: ………………………………………………………………...
....................................................................................................................................................................................
6.Có nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: ………..…………......………………...
Đề nghị khác : …………………………..…………………………………………………….
Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm
trước pháp luật.
……………, ngày .... tháng ... năm ......
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 5
(Xác nhận đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu
nhà ở, trừ trường hợp mua nhà, đất của tổ chức đầu tư xây dựng nhà ở để bán)
1. Nội dung kê khai so với hiện trạng: ................................................................................................................…
2. Nguồn gốc sử dụng đất: .........................................................................................
3. Thời điểm sử dụng đất vào mục đích đăng ký :………...……………………..... ..
4. Thời điểm tạo lập tài sản gắn liền với đất :……………………………………..
5. Tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất:.……….….........................
6. Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng:………….........................
7. Nội dung khác :………………………………………………………….........
Ngày……. tháng…… năm …...
Công chức địa chính
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày……. tháng…… năm …...
TM. Uỷ ban nhân dân
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

(Trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì không xác
nhận các nội dung tại các Điểm 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Mục này; đăng ký riêng về đất thì không xác nhận nội
dung Điểm 4; đăng ký riêng tài sản thì không xác nhận nội dung Điểm 2 và Điểm 3 Mục này )
III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
................................................................................................................................................................................
………………… .................................................................................................................................................
(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa
đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý)
Ngày……. tháng…… năm …...
Ngày……. tháng…… năm …...
Người kiểm tra
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn:
(1) Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông” (hoặc “Hộ bà”), sau đó ghi họ tên,
năm sinh, số giấy chứng minh nhân dân (nếu có) của hai vợ chồng chủ hộ (người có chung quyền sử dụng đất của hộ). Tổ
chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn
bản). Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp
hộ chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo).
(2) Trường hợp đăng ký nhiều thửa đất nông nghiệp mà không đề nghị cấp giấy hoặc đề nghị cấp chung một GCN
nhiều thửa đất nông nghiệp thì tại dòng đầu của điểm 3 mục I chỉ ghi tổng số thửa và kê khai từng thửa vào danh sách kèm
theo (Mẫu 04c/ĐK).
(3) Ghi cụ thể: được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay thuê trả tiền
hàng nămhoặc nguồn gốc khác.
(4) Ghi cụ thể: Nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư, văn phòng, nhà xưởng, nhà kho,…

175

Mẫu số 04b/ĐK
DANH SÁCH NGƯỜI SỬ DỤNG CHUNG THỬA ĐẤT,
CHỦ SỞ HỮU CHUNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Kèm theo Đơn đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất
của:...................................................................)
Sử dụng chung thửa đất

; Sở hữu chung tài sản gắn liền với đất

(đánh dấu vào ô trống lựa chọn)

Tại thửa đất số: ......... Tờ bản đồ số: ......... Thuộc xã: …...... huyện …...... tỉnh …......

Số
thứ
tự

Tên người sử
dụng đất, chủ
sở hữu tài sản
gắn liền với
đất

Năm
sinh

(1)

(2)

(3)

Giấy tờ pháp nhân, nhân thân của người sử
dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
Loại
giấy
tờ

Số

Ngày, tháng,
năm cấp

Cơ quan cấp

(4)

(5)

(6)

(7)

Địa
chỉ

Ghi
chú

Ký
tên

(8)

(9)

(10)

Hướng dẫn:
- Mẫu này áp dụng đối với trường hợp thửa đất, tài sản gắn liền với đất của chung nhiều tổ chức hoặc
nhiều hộ gia đình, cá nhân hoặc gồm cả tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; trừ trường hợp đất làm nhà chung
cư.
- Tên người sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được ghi đầy đủ theo giấy CMND, hộ chiếu, Quyết
định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh, GCN đầu tư; hộ gia đình phải ghi tên hai vợ chồng người đại
diện
- Các cột 4, 5, 6 và 7: Ghi thông tin về Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (đối với hộ gia đình, cá nhân);
Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh, GCN đầu tư (đối với tổ chức);
- Trường hợp xác định được tỷ lệ (%) hoặc diện tích thuộc quyền sử dụng, sở hữu của từng người thì
ghi tỷ lệ (%) hoặc diện tích của từng người vào cột “Ghi chú”.
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Mẫu số 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------…………., ngày …. tháng …. năm…….
HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÓ SẴN (HOẶC HÌNH
THÀNH TRONG TƯƠNG LAI)
Số……… /HĐ
Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày …. tháng ….. năm ……..;
Căn cứ Nghị định số ……/2015/NĐ-CP ngày....tháng….năm 2015 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;
Các căn cứ pháp lý khác;
Hai bên chúng tôi gồm:
I. BÊN BÁN NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (sau đây gọi tắt là Bên bán):
- Tên doanh nghiệp: ...........................................................................................................
- Địa chỉ: ...........................................................................................................................
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ...............
- Mã số doanh nghiệp: .......................................................................................................
- Người đại diện theo pháp luật: …………………… Chức vụ: ...............................................
- Số điện thoại liên hệ: .......................................................................................................
- Số tài khoản (nếu có): …………………………….. Tại ngân hàng: .....................................
- Mã số thuế: .....................................................................................................................
II. BÊN MUA NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (sau đây gọi tắt là Bên mua):
- Ông (bà)1:........................................................................................................................
- Số CMND (hộ chiếu): ……………….. Cấp ngày …./…../….., tại ………………….
- Hộ khẩu thường trú: ........................................................................................................
- Địa chỉ liên hệ: .................................................................................................................
- Điện thoại: ………………………………… Fax (nếu có): ...................................................
- Số tài khoản: …………………………….. Tại ngân hàng: ....................................................
- Mã số thuế: .....................................................................................................................
Hai bên chúng tôi thống nhất ký kết hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng với các nội
dung sau đây:
Điều 1. Các thông tin về nhà, công trình xây dựng
1. Loại nhà, công trình xây dựng (biệt thự, căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, công trình xây
dựng không phải nhà ở như tòa nhà văn phòng, khách sạn,…): .....................................................
2. Vị trí nhà, công trình xây dựng: ......................................................................................
(Đối với hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai thì ghi rõ
tên dự án, tên tòa nhà, tên lô đất theo quy hoạch đã được duyệt).
3. Thông tin về quy hoạch có liên quan đến nhà, công trình xây dựng: .................................
4. Quy mô của nhà, công trình xây dựng:
- Tổng diện tích sàn xây dựng: …………m2
- Tổng diện tích sử dụng đất: ……….m2, trong đó:
Sử dụng riêng: …………….m2
Sử dụng chung (nếu có): …………m2
Nguồn gốc sử dụng đất (được giao, được công nhận hoặc thuê): ......................................
(Nếu là thuê đất thì phải ghi thêm thông tin về số hợp đồng, ngày ký hợp đồng thuê đất, thời
gian thuê từ ngày …. đến ngày…..).
5. Đặc điểm, tính chất, công năng sử dụng, chất lượng của nhà, công trình xây dựng; thông
tin về từng loại mục đích sử dụng và phần diện tích sử dụng chung đối với nhà, công trình xây dựng
là tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng, nhà chung cư.
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6. Thực trạng các công trình hạ tầng, dịch vụ liên quan đến nhà, công trình xây dựng.
7. Hồ sơ pháp lý của dự án, giấy tờ về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền sử
dụng đất và giấy tờ có liên quan đến việc đầu tư xây dựng nhà.
8. Đối với hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thì phải ghi rõ số, ngày tháng
của hợp đồng bảo lãnh về nhà ở, số ngày tháng văn bản của Sở Xây dựng địa phương về việc bán
nhà ở hình thành trong tương lai; kèm theo hợp đồng này còn có bản sao hợp đồng bảo lãnh về nhà
ở, bản sao văn bản của Sở Xây dựng địa phương về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai.
9. Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà, công trình xây dựng (nếu có).
10. Các thông tin khác .......................................................................................................
Điều 2. Giá bán nhà, công trình xây dựng
Giá bán nhà, công trình xây dựng là ........................................................................... đồng
(Bằng chữ: ...................................................................................................................... ).
Giá bán này đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, thuế VAT (nếu bên bán thuộc diện phải
nộp thuế VAT) và phí bảo trì (nếu có)
(Nếu giá bán là đơn giá trên m2 sàn thì diện tích sàn phải tính theo thông thủy)
Điều 3. Phương thức và thời hạn thanh toán
1. Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền Việt Nam thông qua hình thức (theo pháp
luật về thanh toán):
2. Thời hạn thực hiện thanh toán:
a) Thanh toán một lần vào ngày …… tháng …… năm …….. (hoặc trong thời hạn …….
ngày, kể từ sau ngày kí kết hợp đồng này).
b) Thanh toán nhiều lần
- Lần 1:
- Lần 2:………
3. Trường hợp mua nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo phương thức
thanh toán nhiều lần thì phải thực hiện theo quy định tại Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản
2014 như sau:
a) Việc thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai được
thực hiện nhiều lần, lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với
tiến độ xây dựng bất động sản nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao
nhà, công trình xây dựng cho khách hàng, trường hợp bên bán, bên cho thuê mua là doanh nghiệp
có vốn đầu tư nước ngoài thì tổng số không quá 50% giá trị hợp đồng;
Trong mọi trường hợp khi bên mua, bên thuê mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì bên bán, bên cho thuê mua không
được thu quá 95% giá trị hợp đồng; giá trị còn lại của hợp đồng được thanh toán khi cơ quan nhà
nước đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất cho bên mua, bên thuê mua.
b) Chủ đầu tư phải sử dụng tiền ứng trước của khách hàng theo đúng mục đích đã cam kết.
Điều 4. Thời hạn giao, nhận nhà công trình xây dựng và hồ sơ kèm theo
1. Bên bán có trách nhiệm bàn giao nhà, công trình xây dựng kèm theo các trang thiết bị gắn
với nhà, công trình xây dựng đó và giấy tờ pháp lý về nhà, công trình xây dựng nêu tại Điều 1 của
hợp đồng này cho Bên mua trong thời hạn là ………. ngày, kể từ ngày Bên mua thanh toán đủ số
tiền mua nhà, công trình xây dựng (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác2). Việc bàn giao nhà,
công trình xây dựng phải lập thành biên bản có chữ ký xác nhận của hai bên.
2. Trường hợp Bên mua chưa nhận bàn giao nhà ở hình thành trong tương lai từ chủ đầu tư
(bên bán) mà Bên mua có nhu cầu chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương
lai thì các bên phải thực hiện đúng thủ tục chuyển nhượng hợp đồng theo quy định tại Điều ……….
của Nghị định số …….. Bên bán không được thu thêm bất kỳ khoản chi phí nào liên quan đến việc
chuyển nhượng hợp đồng khi xác nhận việc chuyển nhượng hợp đồng cho Bên mua.
3. Các thỏa thuận khác ......................................................................................................
Điều 5. Bảo hành (theo quy định tại Điều 20 Luật Kinh doanh bất động sản)
1. Bên bán có trách nhiệm bảo hành nhà, công trình xây dựng đã bán cho bên mua. Trường
hợp nhà, công trình xây dựng đang trong thời hạn bảo hành thì bên bán có quyền yêu cầu tổ chức,
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cá nhân thi công xây dựng, cung ứng thiết bị có trách nhiệm thực hiện việc bảo hành theo quy định
của pháp luật về xây dựng.
2. Thời hạn bảo hành: ………… (Thời hạn bảo hành theo quy định của pháp luật về xây
dựng, về nhà ở).
3. Thỏa thuận về hết thời hạn bảo hành:..............................................................................
4. Các thỏa thuận khác: .....................................................................................................
Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên bán
1. Quyền của Bên bán (theo quy định tại Điều 21 Luật Kinh doanh bất động sản) cụ thể:
a) Yêu cầu Bên mua nhận nhà, công trình xây dựng theo đúng thời hạn đã thỏa thuận tại
Điều 4 của Hợp đồng này;
b) Yêu cầu Bên mua thanh toán đủ tiền theo thời hạn và phương thức thỏa thuận tại Điều 3
của Hợp đồng này;
c) Yêu cầu bên mua phối hợp thực hiện các thủ tục mua bán trong thời hạn đã thỏa thuận
(thủ tục thanh toán, tài chính, giấy tờ………);
d) Không bàn giao nhà, công trình xây dựng khi chưa nhận đủ tiền, trừ trường hợp các bên
có thỏa thuận khác;
đ) Yêu cầu bên mua bồi thường thiệt hại do lỗi của bên mua gây ra;
e) Các quyền khác .............................................................................................................
2. Nghĩa vụ của Bên bán (theo quy định tại Điều 22 Luật Kinh doanh bất động sản) cụ thể:
a) Thông báo cho bên mua các hạn chế về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng (nếu có)3;
(Đối với trường hợp mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thì thỏa thuận theo nội dung:
Bên bán có trách nhiệm xây dựng nhà ở theo đúng thiết kế và theo danh mục vật liệu xây dựng bên
trong và bên ngoài nhà ở mà các bên đã thỏa thuận; thông báo cho Bên mua biết tiến độ xây dựng
nhà ở và đảm bảo hoàn thành việc xây dựng theo đúng tiến độ đã thỏa thuận; tạo điều kiện để Bên
mua kiểm tra việc xây dựng nhà ở nếu có yêu cầu).
b) Bảo quản nhà, công trình xây dựng đã bán trong thời gian chưa bàn giao cho bên mua;
c) Thực hiện các thủ tục mua bán nhà, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;
d) Giao nhà, công trình xây dựng cho bên mua theo đúng thời hạn đã thỏa thuận tại Điều 4
của Hợp đồng này, đảm bảo chất lượng4. Giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo thỏa thuận trong hợp đồng;
đ) Bảo hành nhà, công trình xây dựng đã bán theo quy định tại Điều 5 của Hợp đồng này;
e) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;
g) Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật (nộp tiền sử dụng
đất và các khoản phí, lệ phí khác....);
h) Trường hợp mua nhà hình thành trong tương lai bên bán có nghĩa vụ cung cấp thông tin
về tiến độ đầu tư xây dựng, việc sử dụng tiền ứng trước của khách hàng, và tạo điều kiện cho bên
mua kiểm tra công trình;
i) Chủ đầu tư có nghĩa vụ thực hiện các quy định về bảo lãnh trong bán nhà ở hình thành
trong tương lai cho bên mua theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản và pháp luật về tín
dụng.
k) Các nghĩa vụ khác do hai bên thỏa thuận: .......................................................................
Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Bên mua
1. Quyền của Bên mua (theo quy định tại Điều 23 Luật Kinh doanh bất động sản):
a) Yêu cầu bên bán hoàn thành các thủ tục mua bán nhà, công trình xây dựng theo thời hạn
đã thỏa thuận trong hợp đồng5;
b) Yêu cầu bên bán giao nhà, công trình xây dựng theo đúng thời hạn, chất lượng và các
điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng; giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo thỏa thuận trong hợp đồng (áp
dụng tương tự Khoản 2 Điều 6 của Hợp đồng này);
c) Yêu cầu bên bán bảo hành nhà, công trình xây dựng theo quy định tại Điều 5 của Hợp
đồng này;
d) Yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại do việc giao nhà, công trình xây dựng không đúng
thời hạn, chất lượng và các cam kết khác trong hợp đồng;
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đ) Trường hợp mua nhà hình thành trong tương lai bên mua có quyền yêu cầu bên bán cung
cấp thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng, việc sử dụng tiền ứng trước và kiểm tra thực tế tại công
trình;
e) Các quyền khác: ............................................................................................................
2. Nghĩa vụ của Bên mua (theo Điều 24 Luật Kinh doanh bất động sản)
a) Thanh toán đủ tiền mua nhà, công trình xây dựng theo thời hạn và phương thức thỏa
thuận tại Điều 3 của Hợp đồng này;
b) Nhận nhà, công trình xây dựng kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo đúng thời hạn thỏa thuận tại
Điều 4 của Hợp đồng này6;
c) Phối hợp với bên bán thực hiện các thủ tục mua bán trong thời hạn đã thỏa thuận là:........
d) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;
đ) Các nghĩa vụ khác: ........................................................................................................
Điều 8. Trách nhiệm của các bên do vi phạm hợp đồng
Hai bên thỏa thuận cụ thể về các hành vi vi phạm hợp đồng mà các bên phải chịu trách
nhiệm trước bên kia (đối với bên mua: Chậm nộp tiền mua nhà, không chịu nhận bàn giao nhà...;
đối với bên bán: Chậm bàn giao nhà, chất lượng thi công không đảm bảo...).
Điều 9. Phạt vi phạm hợp đồng
Hai bên thỏa thuận cụ thể về các trường hợp phạt do vi phạm hợp đồng.
Điều 10. Các trường hợp chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng và các biện pháp xử lý
1. Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:
- .......................................................................................................................................
2. Các trường hợp hủy bỏ hợp đồng:
- .......................................................................................................................................
3. Xử lý khi chấm dứt và hủy bỏ hợp đồng.
4. Các thỏa thuận khác ......................................................................................................
Điều 11. Giải quyết tranh chấp
Trường hợp các bên có tranh chấp về nội dung của hợp đồng này thì hai bên cùng bàn bạc
giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp các bên không thương lượng được thì thống
nhất chọn Tòa án hoặc trọng tài giải quyết theo quy định của pháp luật.
Điều 12. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng
1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày (hoặc có hiệu lực kể từ ngày được công chứng
chứng nhận hoặc được UBND chứng thực đối với trường hợp pháp luật quy định phải công chứng
hoặc chứng thực).
2. Hợp đồng này được lập thành ….. bản và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….
bản, .... bản lưu tại cơ quan thuế,.... và …. bản lưu tại cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất và quyền sở hữu đối với nhà và công trình./.
BÊN BÁN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ người ký và đóng dấu)

BÊN MUA
(Ký, ghi rõ họ tên; nếu là tổ chức thì ghi rõ
chức vụ người ký và đóng dấu)

Chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
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19. Thủ tục: Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi
được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn
chế thửa đất liền kề
Trình tự thực hiện:

Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng
hồ sơ:

Thời gian giải quyết:

Đối tượng thực hiện:

Bước 1: Người sử dụng đất (tổ chức) nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính
công ích hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi
trường thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2: Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong
thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo
và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy
định.
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và
trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ
sơ. Đồng thời, chuyển hổ sơ về Văn phòng Đăng ký đất đai. Thời gian
thực hiện trong ngày.
Bước 3: Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra, cập nhật
vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và thể hiện trên Giấy chứng
nhận nếu có yêu cầu.
Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho Người sử dụng
đất nhận kết quả
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật)
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo mẫu số
09/ĐK);
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp của một bên hoặc các bên liên quan;
- Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân
dân về việc xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế
thửa đất liền kề;
- Sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử
dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế.
- Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài
sản gắn liền với đất mà có thay đổi thông tin về pháp nhân, địa chỉ
trên Giấy chứng nhận đã cấp thì người sử dụng đất nộp thêm các giấy
tờ sau đây:
+ Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận việc
thay đổi thông tin pháp nhân đối với trường hợp thay đổi thông tin về
pháp nhân đã ghi trên Giấy chứng nhận.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy
định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời
gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính
thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm
pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước
ngoài có chức năng ngoại giao.
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Cơ quan thực hiện:

Kết quả:
Phí, Lệ phí:

Mẫu đơn
Yêu cầu, điều kiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp
thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai cấp
tỉnh.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND xã nơi có đất; Cơ quan thuế, kho
bạc.
- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
- Giấy chứng nhận đã xác nhận thay đổi hoặc Giấy chứng nhận mới
cấp.
- Lệ phí: Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận
+ Đăng ký thay đổi quyền sử dụng đất: 30.000 đồng/lần
+ Đăng ký thay đổi QSD đất và tài sản gắn liền với đất (nhà ở, nhà
xưởng, rừng, tài sản khác: 50.000 đồng/lần
+ Đăng ký thay đổi chỉ có tài sản gắn liền với đất: 50.000 đồng/lần
+ Cấp lại GCN quyền sử dụng đất: 50.000 đồng/lần;
+ Cấp lại GCN có đăng ký thay đổi tài sản trên đất: 50.000 đồng/lần.
+ Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết khác trong hồ sơ địa
chính thửa đất: 30.000 đồng/lần.
+ Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 30.000 đồng/lần.
Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 09/ĐK
Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT).
Không
- Luật đất đai năm 2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG
ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Kính gửi: ………………………………………………

Mẫu số 09/ĐK
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN
HỒ SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ
ràng, thống nhất với giấy tờ xuất
trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: …..
Quyển …..
Ngày …../…../……..
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa): ………………………………………………………
1.2. Địa chỉ(1): ……………………………………………………………
2. Giấy chứng nhận đã cấp
2.1. Số vào sổ cấp GCN: …………………; 2.2. Số phát hành GCN: …………………….;
2.3. Ngày cấp GCN …/…/…… …….;
3. Nội dung biến động về: …………………………………………………………
3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:
3.2. Nội dung sau khi biến động:
- …………………………………………………;
- ………………………………;
…………………………………………………..;
………………………..………;
………………………………………………..;
………..……………………;
4. Lý do biến động
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:
- Giấy chứng nhận đã cấp:
…………………………………………………………………………………………
Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
…………., ngày .... tháng ... năm ……
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
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II- XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Công chức địa chính
TM. Ủy ban nhân dân
(Ký, ghi rõ họ, tên)
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
Thủ trưởng cơ quan
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau
khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi.
Chú ý: Mẫu đơn này sử dụng trong các trường hợp: chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả
tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu
tiền sử dụng đất; từ hình thức thuê đất trả tiền một lần sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm; chuyển mục đích sử
dụng đất; gia hạn sử dụng đất; đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin về giấy tờ
pháp nhân, giấy tờ nhân thân; thay đổi địa chỉ; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi hạn chế quyền; thay
đổi về nghĩa vụ tài chính về đất đai; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp giấy chứng
nhận, đính chính giấy chứng nhận.
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20. Thủ tục: Tách thửa hoặc hợp thửa đất
Bước 1: Người sử dụng đất (tổ chức) nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính
công ích hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi
trường thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2: Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong
thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo
và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy
định.
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và
trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ
sơ. Đồng thời, chuyển hổ sơ về Văn phòng Đăng ký đất đai.
Bước 3: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện:
+ Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;
+ Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho
người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;
+ Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất
đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp.
+ Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất
hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do
chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế
chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án
(sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện
các công việc sau:
++ Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;
++ Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định đối với phần
diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng
nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận
đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh
lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao
cho người sử dụng đất.
+ Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì cơ
quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng đăng
ký đất đai căn cứ quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền thực hiện các công việc sau:
++ Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu
đất đai;
++ Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và trao cho người
sử dụng đất.
Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho Người sử dụng
đất nhận kết quả.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa (theo mẫu);
hồ sơ:
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
Trình tự thực hiện:
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- Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ (Đối với trường hợp chuyển
nhượng QSDĐ);
- Quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất;
- Quyết định xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá
quyền sử dụng đất để thi hành án.
- Quyết định thu hồi một phần diện tích đất của cơ quan nhà nước có
thẩm quyền (Áp dụng đối với trường hợp thu hồi một phần diện tích
đất)
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời gian giải quyết: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định
của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực
hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem
xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian
trưng cầu giám định.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp tỉnh
Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp
thực hiện (nếu có):
+ Sở Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp cấp đổi GCN.
+ Văn phòng Đăng ký đất đai đối với trường hợp thay đổi trên GCN.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai – Sở
Tài nguyên và Môi trường
- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã nơi có đất.
- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
Kết quả:
- Giấy chứng nhận.
- Lệ phí: Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận
Phí, Lệ phí:
+ Đăng ký thay đổi quyền sử dụng đất: 30.000 đồng/lần
+ Đăng ký thay đổi QSD đất và tài sản gắn liền với đất (nhà ở, nhà
xưởng, rừng, tài sản khác: 50.000 đồng/lần
+ Đăng ký thay đổi chỉ có tài sản gắn liền với đất: 50.000 đồng/lần
+ Cấp lại GCN quyền sử dụng đất: 50.000 đồng/lần;
+ Cấp lại GCN có đăng ký thay đổi tài sản trên đất: 50.000 đồng/lần.
+ Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết khác trong hồ sơ địa
chính thửa đất: 30.000 đồng/lần.
+ Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 30.000 đồng/lần.
Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa (Mẫu số 11/ĐK Thông tư số
24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014)
Đủ điều kiện về diện tích tối thiểu tách thửa theo quy định của Ủy ban
Yêu cầu, điều kiện:
nhân dân cấp tỉnh.
- Luật đất đai năm 2013;
Căn cứ pháp lý:
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT
Kính gửi:...........................................................................
……………………………………………………………….

Mẫu số 11/ĐK

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ
SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ
ràng, thống nhất với giấy tờ xuất
trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ
số:.......Quyển....
Ngày…... / ...… / .......…
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT
(Xem kỹ hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã
viết )
1. Người sử dụng đất:
1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa): .....................................................................................
1.2 Địa chỉ ............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2. Đề nghị tách, hợp thửa đất như sau:
2.1. Đề nghị tách thành …………. thửa đất đối với thửa đất dưới đây:
a) Thửa đất số:………..…..………….……;
b) Tờ bản đồ số:…....…............………;
c) Địa chỉ thửa đất:..............................................................................................................................
d) Số phát hành Giấy chứng nhận: .....................................................................................................
Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận :..................................; ngày cấp ...../...../.......
đ) Diện tích sau khi tách thửa: Thửa thứ nhất:… m2; Thửa thứ hai:… m2;
2.2. Đề nghị hợp các thửa đất dưới đây thành một thửa đất:
Thửa đất
Tờ bản
Địa chỉ thửa đất
Số phát hành
số
đồ số
Giấy chứng nhận

Số vào sổ cấp giấy
chứng nhận

3. Lý do tách, hợp thửa đất:........................................................................................... ..................... .
4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:
- Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất của thửa đất trên;
- Sơ đồ dự kiến phân chia các thửa đất trong trường hợp tách thửa (nếu có):.........................
............................................................................................................................................................
Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.
……………, ngày ...... tháng …... năm.......
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
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II- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
..........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
....................................
Ngày……. tháng…… năm …...
Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày……. tháng…… năm …...
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn viết đơn:
- Đơn này dùng trong trường hợp người sử sụng đất đề nghị tách một thửa đất thành nhiều thửa đất mới hoặc đề
nghị hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất;
- Đề gửi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có đất; tổ chức, cơ
sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đề gửi Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
nơi có đất;
- Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất gồm các thông tin
như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt
Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc
tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND
của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và
chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì
ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh
doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;
- Điểm 2 ghi các thông tin về thửa đất như trên giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất;
- Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối “Phần khai của người sử dụng đất”; trường hợp ủy quyền viết đơn thì
người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ
người viết đơn và đóng dấu của tổ chức.
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21. Thủ tục: Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất
Trình tự thực hiện:

Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng
hồ sơ:

Thời gian giải quyết:

Bước 1 Người sử dụng đất (tổ chức) nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính
công ích hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi
trường thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2: Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong
thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo
và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy
định.
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và
trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ
sơ. Đồng thời, chuyển hổ sơ về Văn phòng Đăng ký đất đai. Thời gian
thực hiện trong ngày.
Bước 3: Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện:
- Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy
chứng nhận.
- Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận;
- Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau đo đạc lập bản đồ địa chính
mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng thì
ngoài các bước công việc trên, Văn phòng đăng ký đất đai có trách
nhiệm thông báo danh sách các trường hợp làm thủ tục cấp đổi Giấy
chứng nhận cho tổ chức tín dụng nơi nhận thế chấp quyền sử dụng đất,
tài sản gắn liền với đất; xác nhận việc đăng ký thế chấp vào Giấy
chứng nhận sau khi được cơ quan có thẩm quyền ký cấp đổi.
Việc trao Giấy chứng nhận mới cấp đổi được thực hiện đồng thời
giữa ba bên gồm Văn phòng đăng ký đất đai, người sử dụng đất và tổ
chức tín dụng theo quy định như sau:
- Người sử dụng đất ký, nhận Giấy chứng nhận mới từ Văn phòng
đăng ký đất đai để trao cho tổ chức tín dụng nơi đang nhận thế chấp;
- Tổ chức tín dụng có trách nhiệm trao Giấy chứng nhận cũ đang thế
chấp cho Văn phòng đăng ký đất đai để quản lý.
Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho Người sử dụng
đất nhận kết quả.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật)
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận (theo Mẫu số 10/ĐK);
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
- Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
thay cho bản gốc Giấy chứng nhậnđã cấp đối với trường hợp cấp đổi
Giấy chứng nhận sau khi đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng
nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng.
- Trích lục hoặc Trích đo thửa đất (đối với trường hợp có biến động)
- Tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Không quá 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
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Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:

Kết quả:
Phí, Lệ phí:

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Căn cứ pháp lý:

Trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại
bản đồ là không quá 50 ngày. Thời gian này không tính thời gian các
ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian
tiếp nhận hồ sơ tại xã; không tính thời gian xác định nghĩa vụ tài chính
của cơ quan thuế; không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của
người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường
hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước
ngoài có chức năng ngoại giao.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài nguyên và
Môi trường;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai - Sở
Tài nguyên và Môi trường
- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã nơi có đất, phòng Tài
nguyên và môi trường cấp huyện, cơ quan Thuế, kho bạc (nếu có).
- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
- Giấy chứng nhận.
- Lệ phí: Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận
+ Đăng ký thay đổi quyền sử dụng đất: 30.000 đồng/lần
+ Đăng ký thay đổi QSD đất và tài sản gắn liền với đất (nhà ở, nhà
xưởng, rừng, tài sản khác: 50.000 đồng/lần
+ Đăng ký thay đổi chỉ có tài sản gắn liền với đất: 50.000 đồng/lần
+ Cấp lại GCN quyền sử dụng đất: 50.000 đồng/lần;
+ Cấp lại GCN có đăng ký thay đổi tài sản trên đất: 50.000 đồng/lần.
+ Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết khác trong hồ sơ địa
chính thửa đất: 30.000 đồng/lần.
+ Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 30.000 đồng/lần.
Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận (Mẫu số 10/ĐK, Thông
tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014)
Việc cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở,
Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp được thực
hiện trong các trường hợp sau:
- Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu
nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các
loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 sang
loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất;
- Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng
nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư
hỏng;
- Do thực hiện dồn điền, đổi thửa, đo đạc xác định lại diện tích, kích
thước thửa đất;
- Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi
họ, tên của vợ hoặc của chồng, nay có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng
nhận để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng.
- Luật đất đai năm 2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
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và Môi trường;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở
VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Mẫu số 10/ĐK
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ
ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ
số:.......Quyển....
Ngày…... / ...… / .......…
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Kính gửi: ......................................................................

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa): ............................................................................................................
……………………………………….…………………………………………………………
1.2. Địa chỉ(1):
……………………………..……………………………………………………...…………………
…………………….……………………………………………………………...
2. Giấy chứng nhận đã cấp đề nghị được cấp lại, cấp đổi
2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………; 2.2. Số phát hành GCN:………………….…..…;
2.3. Ngày cấp GCN: …… / …… / ……
3. Lý do đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận: .................................................................
………………………………….……………………………………………………………...
4. Thông tin thửa đất có thay đổi do đo đạc lại (kê khai theo bản đồ địa chính mới)
Tờ bản đồ số

Thửa đất
số

Diện tích
(m2)

Nội dung thay đổi khác

4.1. Thông tin thửa đất theo GCN đã cấp:
- Thửa đất số: …………………..…….…;

4.2. Thông tin thửa đất mới thay đổi:
- Thửa đất số: …………..…….……..;

- Tờ bản đồ số: ………………………….;

- Tờ bản đồ số: ……………..….…....;

- Diện tích: ………..…...……................ m2

- Diện tích: ….………...……............. m2

- ………………………….…….…………

- …………………….…………………

- ………………………….….…………

- …………………….…………………

5. Thông tin tài sản gắn liền với đất đã cấp GCN có thay đổi (kê khai theo thông tin đã thay đổi - nếu
có)
Loại tài sản
Nội dung thay đổi

5.1. Thông tin trên GCN đã cấp:
- Loại tài sản: ……………….……………;

5.2. Thông tin có thay đổi:
- Loại tài sản: ……………….………;

- Diện tích XD (chiếm đất): .............. m2;

- Diện tích XD (chiếm đất): .............. m2;
- .....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

- ...................................................................
.............................................................................
.............................................................................
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6. Những giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo
- Giấy chứng nhận đã cấp;
…………………………………………….……………………………………………………
………...…………………………………………….………………………………………………
……………...…………………………………………….…………………………………………
…………………...………………………………………………………………………………...
Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm
trước pháp luật.
……………, ngày ...... tháng …... năm.......
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Đối với trường hợp cấp đổi GCN do đo vẽ lại bản đồ địa chính)
Sự thay đổi đường ranh giới thửa đất kể từ khi cấp GCN đến nay:…….………………………..
………………………………….……………………………………………………………...
Ngày……. tháng…… năm …...
Công chức địa chính
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày……. tháng…… năm …...
TM. Uỷ ban nhân dân
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
…………………………………………….……………………………………………………
………...…………………………………………….………………………………………………
……………...…………………………………………….…………………………………………
…………………...…………………………………………….……………………………………
…………...
(Nêu rõ kết quả kiểm tra hồ sơ và ý kiến đồng ý hay không đồng ý với đề nghị cấp đổi, cấp lại
GCN; lý do ).
Ngày……. tháng…… năm …...
Ngày……. tháng…… năm …...
Người kiểm tra
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp. Trường hợp có thay đổi thì ghi cả thông tin trước và sau
khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi kèm theo.
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22. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại trang bổ sung của Giấy chứng
nhận do bị mất
Trình tự thực hiện:

Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng
hồ sơ:

Thời gian giải quyết:

Đối tượng thực hiện:

Bước 1: Sau 30 ngày, kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện
thông tin đại chúng ở địa phương, người bị mất Giấy chứng nhận hoặc
Trang bổ sung của Giấy chứng nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công
ích hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi
trường thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2: Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong
thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo
và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy
định.
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp
hồ sơ. Đồng thời, chuyển hổ sơ về Văn phòng Đăng ký đất đai. Thời
gian thực hiện trong ngày.
Bước 3: Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện:
+ Kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính
thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo
địa chính thửa đất;
+ Lập hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký quyết định hủy
Giấy chứng nhận hoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận bị mất,
đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Trang bổ sung của Giấy
chứng nhận;
+ Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất
đai;
Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho Người sử dụng
đất nhận kết quả.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (theo mẫu);
- Giấy tờ chứng minh đã đăng tin 03 lần trên phương tiện thông tin đại
chúng ở địa phương về việc mất Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cơ
sở tôn giáo, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng
ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam
định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; trường hợp mất Giấy
chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của Ủy ban
nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Không quá 10 ngày làm việc.
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy
định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã; không
tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất;
không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có
vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước
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Cơ quan thực hiện:

Kết quả:
Phí, Lệ phí:

Tên mẫu đơn, tờ khai:
Yêu cầu, điều kiện:
Căn cứ pháp lý:

ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài có chức năng
ngoại giao.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:
+ Sở Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng
nhận.
+ Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh đối với trường hợp cấp lại trang
bổ sung.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai cấp
tỉnh.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã nơi có đất.
- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
- Giấy chứng nhận hoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận.
- Lệ phí: Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận
+ Cấp lại GCN quyền sử dụng đất: 50.000 đồng/lần;
+ Cấp lại GCN có đăng ký thay đổi tài sản trên đất: 50.000 đồng/lần.
+ Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết khác trong hồ sơ địa
chính thửa đất: 30.000 đồng/lần.
+ Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 30.000 đồng/lần.
Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 10/ĐK,
Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014)
Sau ba mươi (30) ngày, kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện
thông tin đại chúng ở địa phương.
- Luật đất đai năm 2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 10/ĐK

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở
VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Kính gửi: ......................................................................

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN
HỒ SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ,
rõ ràng, thống nhất với giấy tờ
xuất trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ
số:.......Quyển....
Ngày…... / ...… / .......…
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa): ................................................................................................
…………………………………………….…………………….………………………
1.2. Địa chỉ(1): ………………………………..…………………….…………………...
…………………………….……………………………………………………………...
2. Giấy chứng nhận đã cấp đề nghị được cấp lại, cấp đổi
2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………; 2.2. Số phát hành GCN:……………………;
2.3. Ngày cấp GCN: …… / …… / ……
3.Lý do đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận: .........................................................
…………………………………………….………………………………………………
4. Thông tin thửa đất có thay đổi do đo đạc lại (kê khai theo bản đồ địa chính mới)
Tờ bản đồ số

Thửa đất số

Nội dung thay đổi khác

4.1. Thông tin thửa đất theo GCN đã cấp:
- Thửa đất số: …………………..………;

4.2. Thông tin thửa đất mới thay đổi:
- Thửa đất số: ……………..…….….;

- Tờ bản đồ số: ……………………….…;

- Tờ bản đồ số: ……………..……...;

- Diện tích: ……..…...…….................. m2

- Diện tích: …………...…….............m2

- …………………….…….……………

- ………….…………………………

5. Thông tin tài sản gắn liền với đất đã cấp GCN có thay đổi (kê khai theo thông tin đã thay đổi - nếu có)
Loại tài sản

Nội dung thay đổi

5.1. Thông tin trên GCN đã cấp:
- Loại tài sản: ……………….……………;

5.2. Thông tin có thay đổi:
- Loại tài sản: ……………….…………;

- Diện tích XD (chiếm đất): ................. m2;

- Diện tích XD (chiếm đất): ............. m2;
- ..........................................................................
.............................................................................

- ........................................................................
.............................................................................
6. Những giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo

- Giấy chứng nhận đã cấp;
……………...…………………………………………….…………………………………………
…………………...…………………………………………….……………………………………
………………………...…………………………………………….………
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Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
……………, ngày ...... tháng …... năm.......
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Đối với trường hợp cấp đổi GCN do đo vẽ lại bản đồ địa chính)
Sự thay đổi đường ranh giới thửa đất kể từ khi cấp GCN đến nay:…….………………..
…..………………………………………………………………………………………...
Ngày……. tháng…… năm …...
Công chức địa chính
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày……. tháng…… năm …...
TM. Uỷ ban nhân dân
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
…………………………………………….…………………………………………………
…………...…………………………………………….……………………………………………
………………...…………………………………………….………………
(Nêu rõ kết quả kiểm tra hồ sơ và ý kiến đồng ý hay không đồng ý với đề nghị cấp đổi, cấp
lại GCN; lý do ).
Ngày……. tháng…… năm …...
Ngày……. tháng…… năm …...
Người kiểm tra
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp. Trường hợp có thay đổi thì ghi cả
thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi kèm theo.
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23. Thủ tục: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền
với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho,
góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ
và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng
đất đã có Giấy chứng nhận
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người sử dụng đất (tổ chức) nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính
công ích hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi
trường thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật)
Bước 2: Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong
thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo
và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy
định.
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp
hồ sơ. Đồng thời, chuyển hổ sơ về Văn phòng Đăng ký đất đai. Thời
gian thực hiện trong ngày.
Bước 3: Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện:
- Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo
thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài
chính theo quy định;
- Xác nhận nội dung biến động, Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ
địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và cấp mới Giấy chứng nhận (nếu có
nhu cầu)
* Trường hợp người đề nghị cấp Giấy chứng nhận đã chết trước khi
được trao Giấy chứng nhận thì người được thừa kế quyền sử dụng đất
theo quy định của pháp luật thừa kế nộp bổ sung giấy tờ về thừa kế
theo quy định. Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận thừa kế vào Giấy
chứng nhận đã ký hoặc lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền cấp
Giấy chứng nhận cho người được thừa kế theo quy định của Bộ Tài
nguyên và Môi trường. Người được thừa kế có trách nhiệm thực hiện
nghĩa vụ tài chính về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong
trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đã chết phải thực hiện
theo quy định của pháp luật.
* Trường hợp người sử dụng đất tặng cho quyền sử dụng đất để xây
dựng công trình công cộng thì phải lập văn bản tặng cho quyền sử
dụng đất theo quy định.
Sau khi hoàn thành xây dựng công trình công cộng trên đất được tặng
cho, Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ vào văn bản tặng cho quyền sử
dụng đất đã được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận và hiện trạng sử
dụng đất để đo đạc, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ
liệu đất đai và thông báo cho người sử dụng đất nộp Giấy chứng nhận
đã cấp để xác nhận thay đổi. Trường hợp người sử dụng đất tặng cho
toàn bộ diện tích đất đã cấp Giấy chứng nhận thì thu hồi Giấy chứng
nhận để quản lý.
Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho Người sử dụng
đất nhận kết quả.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
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Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng
hồ sơ:

nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật)
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính
a)Thành phần hồ sơ bao gồm:
* Hồ sơ nộp khi thực hiện đăng ký biến động quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển
nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ
hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
- Hợp đồng, văn bản về việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho
thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn
liền với đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn
liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền
với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng theo quy định.
Trường hợp người thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn
liền với đất là người duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký
thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của
người thừa kế;
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
- Văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ
chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng
đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư;
- Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn
liền với đất được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn tài sản
gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê,
góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản gắn liền
với đất không đồng thời là người sử dụng đất.
- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo mẫu
09/ĐK)
- Trường hợp người đề nghị cấp Giấy chứng nhận đã chết trước khi
được trao Giấy chứng nhận thì người được thừa kế quyền sử dụng đất
theo quy định của pháp luật thừa kế nộp bổ sung giấy tờ về thừa kế
theo quy định.
- Văn bản của các thành viên trong hô ̣ gia đình sử dụng đất đồng ý
chuyển quyền sử du ̣ng đất của hô ̣ gia đình đã được công chứng hoặc
chứng thực theo quy định của pháp luật.
- Văn bản xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp đối với trường hợp
nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.
* Hồ sơ nộp khi cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp diện tích
đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử
dụng đất đã có Giấy chứng nhận trong trường hợp thửa đất gốc đã
được cấp Giấy chứng nhận:
- Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo Mẫu số
10/ĐK) đối với toàn bộ diện tích của thửa đất đang sử dụng;
- Bản gốc Giấy chứng nhận của thửa đất gốc;
- Bản gốc Giấy chứng nhận và hợp đồng, văn bản về việc chuyển
nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất được lập theo quy định
của diện tích đất tăng thêm. Trường hợp nhận chuyển nhượng, thừa kế,
tặng cho phần diện tích đất tăng thêm theo quy định tại Khoản 2 Điều
82 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì nộp bản gốc Giấy chứng nhận
của bên chuyển quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng, văn bản về việc
chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất của diện tích đất
tăng thêm.
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Thời gian giải quyết:

Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:

Kết quả:
Phí, Lệ phí:

Tên mẫu đơn, tờ khai:

* Hồ sơ nộp khi cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp diện tích
đất tăng thêm không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định
- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo Mẫu số 04a/ĐK) đối với
toàn bộ diện tích của thửa đất đang sử dụng;
- Bản gốc Giấy chứng nhận của thửa đất gốc hoặc các giấy tờ quy định
tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐCP và Khoản 16 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của thửa đất
gốc đối với trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận.
- Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị
định số 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu
tài sản gắn liền với đất.
Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng
thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng, trừ trường hợp trong giấy
tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với
hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng;
- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc
miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu
có);
- Trường hợp đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề
thì phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa
án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề,
kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà
người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Không quá 10 ngày làm việc.
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định
của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã; không tính
thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế; không tính thời
gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời
gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật,
thời gian trưng cầu giám định.
Tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện
dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài nguyên và
Môi trường
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai - Sở
Tài nguyên và Môi trường
- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã nơi có đất; cơ quan thuế
(xác định các khoản nghĩa vụ tài chính);
- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
- Giấy chứng nhận.
- Lệ phí: Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận
+ Đăng ký thay đổi quyền sử dụng đất: 30.000 đồng/lần
+ Đăng ký thay đổi QSD đất và tài sản gắn liền với đất (nhà ở, nhà
xưởng, rừng, tài sản khác: 50.000 đồng/lần
+ Đăng ký thay đổi chỉ có tài sản gắn liền với đất: 50.000 đồng/lần
+ Cấp lại GCN quyền sử dụng đất: 50.000 đồng/lần;
+ Cấp lại GCN có đăng ký thay đổi tài sản trên đất: 50.000 đồng/lần.
+ Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết khác trong hồ sơ địa
chính thửa đất: 30.000 đồng/lần.
+ Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 30.000 đồng/lần.
- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số
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Yêu cầu, điều kiện:

09/ĐK, Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017)
- Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 10/ĐK
Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014)
- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 04a/ĐK Thông tư số
24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014)
1) Có Giấy chứng nhận (trừ trường hợp tất cả người nhận thừa kế
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất
đều là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài
không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất
ở tại Việt Nam).
Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính
hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ
tài chính trước khi thực hiện các quyền.
2) Đất không có tranh chấp.
3) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
4) Trong thời hạn sử dụng đất.
5) Ngoài các điều kiện nêu tại các điểm 1, 2, 3 và 4 trên đây, còn phải
đủ điều kiện sau:
5.1) Điều kiện bán, mua tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho
thuê thu tiền thuê đất hàng năm
- Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở
nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được bán tài sản
gắn liền với đất thuê của Nhà nước khi có đủ các điều kiện sau đây:
+ Tài sản gắn liền với đất thuê được tạo lập hợp pháp theo quy định
của pháp luật;
+ Đã hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng chi tiết
và dự án đầu tư đã được phê duyệt, chấp thuận.
- Người mua tài sản gắn liền với đất thuê phải bảo đảm các điều kiện
sau:
+ Có năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư;
+ Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với dự án đầu tư;
+ Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp
đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án trước đó.
- Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử
dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích đã được
xác định trong dự án.
5.2) Điều kiện nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất:
+ Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo,
người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử
dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển
nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.
+ Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất
trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá
nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền
phê duyệt.
+ Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không
được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.
+ Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng
cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng
hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái
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thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng
hộ, rừng đặc dụng đó.
5.4) Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được nhận chuyển nhượng,
nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án
đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp khi có đủ các điều kiện
sau đây:
- Có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với
tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử
dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án;
- Mục đích sử dụng đối với diện tích đất nhận chuyển nhượng, nhận
góp vốn, thuê quyền sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch
sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
- Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục
đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước phải nộp một khoản
tiền để Nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất
hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa.
5.5) Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thực hiện dự
án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở; dự án đầu tư xây dựng kết cấu
hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê.
- Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng
kinh doanh nhà ở:
+ Được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép chủ đầu tư dự án đầu tư
xây dựng kinh doanh nhà ở được chuyển nhượng quyền sử dụng đất
dưới hình thức phân lô sau khi đã hoàn thành đầu tư xây dựng kết cấu
hạ tầng và nghĩa vụ tài chính về đất đai dựa vào căn cứ:
. Phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện;
. Chủ đầu tư dự án phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ
tầng gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng
xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt; đảm
bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện
việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà
ở; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước,
thoát nước, thu gom rác thải;
. Chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai
của dự án gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí liên
quan đến đất đai (nếu có);
. Chủ đầu tư dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết
hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức
phân lô, bán nền tại các khu vực không nằm trong địa bàn các quận nội
thành của các đô thị loại đặc biệt; khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc
cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm
nhấn kiến trúc trong đô thị; mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở
lên và các tuyến đường cảnh quan chính trong đô thị.
+ Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với việc chuyển nhượng
toàn bộ hoặc một phần dự án khi chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ
tài chính liên quan đến đất đai của dự án gồm tiền sử dụng đất, tiền
thuê đất; thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có).
- Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển
nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà
ở phải có ngành nghề kinh doanh phù hợp, phải đáp ứng các điều kiện:
+ Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của
dự án đầu tư. Cụ thể: Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án
không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng
đất dưới 20 héc ta; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án
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Căn cứ pháp lý:

có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên; có khả năng huy động vốn
để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước
ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.
+ Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư;
+ Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp
đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự
án đầu tư khác.
+ Dự án sản xuất, kinh doanh không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước.
- Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng toàn
bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho
thuê phải đáp ứng các điều kiện: Dự án phải xây dựng xong các công
trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ ghi trong dự án đã được
phê duyệt.
5.6) Hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để
tự xây dựng nhà ở phải thực hiện việc xây dựng nhà ở theo đúng giấy
phép xây dựng, tuân thủ quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị đã được
phê duyệt.
5.7) Tổ chức kinh tế nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia
đình, cá nhân, tổ chức kinh tế khác trong các trường hợp sau đây:
- Đất của tổ chức kinh tế góp vốn có nguồn gốc do được Nhà nước
giao có thu tiền sử dụng đất hoặc được Nhà nước cho thuê đất thu tiền
thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, do nhận chuyển nhượng quyền
sử dụng đất;
- Đất của hộ gia đình, cá nhân góp vốn mà không phải là đất được Nhà
nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm.
- Luật đất đai năm 2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 09/ĐK
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG
ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng,
thống nhất với giấy tờ xuất trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số:.......Quyển....
Ngày…... / ...… / .......…
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Kính gửi: .........................................................................
I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa): ...............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
1.2. Địa chỉ(1):……………..……………………………………………………………………
2. Giấy chứng nhận đã cấp
2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………; 2.2. Số phát hành GCN:…………..……………;
2.3. Ngày cấp GCN … / … / …… …….;
3. Nội dung biến động về: ..........................................................................................................
3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:

3.2. Nội dung sau khi biến động:

-.…………………………………………….;

-….……………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………….….………...;

……………………………………………….;

………………………….……….………...;

……………………………………………….;

………………………….……….………...;

……………………………………………….;

………………………….……….………...;

……………………………………………….;

………………………….……….………...;

4. Lý do biến động
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:
- Giấy chứng nhận đã cấp;
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Tôi
 có nhu cầu cấp GCN mới
 không có nhu cầu cấp GCN mới
Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
……………, ngày ...... tháng …... năm.......
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
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II- XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng
và đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản vào giấy chứng nhận đã cấp)
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Ngày……. tháng…… năm …...
Công chức địa chính
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày……. tháng…… năm …...
TM. Ủy ban nhân dân
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Ngày……. tháng…… năm …...
Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày……. tháng…… năm …...
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Ngày……. tháng…… năm …...
Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày……. tháng…… năm …...
Thủ trưởng cơ quan
(Ký tên, đóng dấu)

(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông
tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi.
Chú ý: Mẫu đơn này sử dụng trong các trường hợp: chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
sang thuê đất trả tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ
thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất; , từ hình thức thuê đất trả tiền một lần sang hình thức thuê
đất trả tiền hàng năm; chuyển mục đích sử dụng đất; gia hạn sử dụng đất; đổi tên người sử dụng đất, chủ sở
hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin về giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân; thay đổi địa chỉ; giảm
diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính về đất đai; thay
đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp giấy chứng nhận, đính chính giấy chứng
nhận.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 10/ĐK

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở
VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Kính gửi: ......................................................................

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN
HỒ SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ,
rõ ràng, thống nhất với giấy tờ
xuất trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ
số:.......Quyển....
Ngày…... / ...… / .......…
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa): ................................................................................................
…………………………………………….…………………….………………………
1.2. Địa chỉ(1): ………………………………..…………………….…………………...
…………………………….……………………………………………………………...
2. Giấy chứng nhận đã cấp đề nghị được cấp lại, cấp đổi
2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………; 2.2. Số phát hành GCN:……………………;
2.3. Ngày cấp GCN: …… / …… / ……
3.Lý do đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận: .........................................................
…………………………………………….………………………………………………
4. Thông tin thửa đất có thay đổi do đo đạc lại (kê khai theo bản đồ địa chính mới)
Tờ bản đồ số

Thửa đất số

Nội dung thay đổi khác

4.1. Thông tin thửa đất theo GCN đã cấp:
- Thửa đất số: …………………..………;

4.2. Thông tin thửa đất mới thay đổi:
- Thửa đất số: ……………..…….….;

- Tờ bản đồ số: ……………………….…;

- Tờ bản đồ số: ……………..……...;

- Diện tích: ……..…...…….................. m2

- Diện tích: …………...…….............m2

- …………………….…….……………

- ………….…………………………

5. Thông tin tài sản gắn liền với đất đã cấp GCN có thay đổi (kê khai theo thông tin đã thay đổi - nếu có)
Loại tài sản

Nội dung thay đổi

5.1. Thông tin trên GCN đã cấp:
- Loại tài sản: ……………….……………;

5.2. Thông tin có thay đổi:
- Loại tài sản: ……………….…………;

- Diện tích XD (chiếm đất): ................. m2;

- Diện tích XD (chiếm đất): ............. m2;
- ..........................................................................
.............................................................................

- ........................................................................
.............................................................................
6. Những giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo

- Giấy chứng nhận đã cấp;
……………...…………………………………………….…………………………………………
…………………...…………………………………………….……………………………………
………………………...…………………………………………….………
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Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
……………, ngày ...... tháng …... năm.......
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Đối với trường hợp cấp đổi GCN do đo vẽ lại bản đồ địa chính)
Sự thay đổi đường ranh giới thửa đất kể từ khi cấp GCN đến nay:…….………………..
…..………………………………………………………………………………………...
Ngày……. tháng…… năm …...
Công chức địa chính
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày……. tháng…… năm …...
TM. Uỷ ban nhân dân
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
…………………………………………….…………………………………………………
…………...…………………………………………….……………………………………………
………………...…………………………………………….………………
(Nêu rõ kết quả kiểm tra hồ sơ và ý kiến đồng ý hay không đồng ý với đề nghị cấp đổi, cấp
lại GCN; lý do ).
Ngày……. tháng…… năm …...
Ngày……. tháng…… năm …...
Người kiểm tra
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp. Trường hợp có thay đổi thì ghi cả
thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi kèm theo.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN
SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN
KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Mẫu số 04a/ĐK
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng,
thống nhất với giấy tờ xuất trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số:......Quyển....
Ngày…... / ...… / .......…
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Kính gửi:...........................................................
I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………
….............................................................................................................................
1.2. Địa chỉ thường trú (1): …………………………………………………….
2. Đề nghị: - Đăng ký QSDĐ
Đăng ký quyền quản lý đất
(Đánh dấu √ vào ô
trống
lựa chọn)
- Cấp GCN đối với đất
Cấp GCN đối với tài sản trên đất
3. Thửa đất đăng ký (2)………………………………………………………………..
3.1.Thửa đất số: …………....………..….; 3.2. Tờ bản đồ số: …….……………....…;
3.3. Địa chỉ tại: ................................................................................................................;
3.4. Diện tích: …..….... m2; sử dụng chung: .................... m2; sử dụng riêng: …............. m2;
3.5. Sử dụng vào mục đích: ..........................................., từ thời điểm:………….......;
3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất: ...........................................................................;
3.7. Nguồn gốc sử dụng (3):..........................................................................................................;
3.8. Có quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất số……., của ………………….., nội dung quyền sử
dụng……………………………………………………………………………………………..;
4. Tài sản gắn liền với đất(Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận quyền sở hữu tài sản)
4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:
a) Loại nhà ở, công trình(4): .................................................................................................................................... ;
b) Diện tích xây dựng: ................ (m2);
c) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): .............................................................. ;
d) Sở hữu chung: ………………................... m2, sở hữu riêng: ....................................................................... m2;
đ) Kết cấu:………………………………………....; e) Số tầng: ........................................................................... ;
g) Thời hạn sở hữu đến: ..........................................................................................................................................
(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện
tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)
4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:

4.3. Cây lâu năm:

a) Loại cây chủ yếu: ……………………..;
b) Diện tích: ……………………. m2;
c) Nguồn gốc tạo lập:
- Tự trồng rừng:
- Nhà nước giao không thu tiền:
- Nhà nước giao có thu tiền:
- Nhận chuyển quyền:
- Nguồn vốn trồng, nhận quyền: ………......…
d) Sở hữu chung: .…… m2, Sở hữu riêng: .…… m2;
đ) Thời hạn sở hữu đến: ………………………….

a) Loại cây chủ yếu:………………;
b) Diện tích: …………………. m2;
c) Sở hữu chung:.………… m2,
Sở hữu riêng:…............... m2 ;
d) Thời hạn sở hữu đến: …………….
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5. Những giấy tờ nộp kèm theo: ………………………………………………………………...
....................................................................................................................................................................................
6.Có nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: ………..…………......………………...
Đề nghị khác : …………………………..…………………………………………………….
Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm
trước pháp luật.
……………, ngày .... tháng ... năm ......
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 5
(Xác nhận đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu
nhà ở, trừ trường hợp mua nhà, đất của tổ chức đầu tư xây dựng nhà ở để bán)
1. Nội dung kê khai so với hiện trạng: ................................................................................................................…
2. Nguồn gốc sử dụng đất: .........................................................................................
3. Thời điểm sử dụng đất vào mục đích đăng ký :………...……………………..... ..
4. Thời điểm tạo lập tài sản gắn liền với đất :……………………………………..
5. Tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất:.……….….........................
6. Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng:………….........................
7. Nội dung khác :………………………………………………………….........
Ngày……. tháng…… năm …...
Công chức địa chính
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày……. tháng…… năm …...
TM. Uỷ ban nhân dân
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

(Trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì không xác
nhận các nội dung tại các Điểm 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Mục này; đăng ký riêng về đất thì không xác nhận nội
dung Điểm 4; đăng ký riêng tài sản thì không xác nhận nội dung Điểm 2 và Điểm 3 Mục này )
III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
................................................................................................................................................................................
………………… .................................................................................................................................................
(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa
đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý)
Ngày……. tháng…… năm …...
Ngày……. tháng…… năm …...
Người kiểm tra
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn:
(1) Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông” (hoặc “Hộ bà”), sau đó ghi họ tên,
năm sinh, số giấy chứng minh nhân dân (nếu có) của hai vợ chồng chủ hộ (người có chung quyền sử dụng đất của hộ). Tổ
chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn
bản). Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp
hộ chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo).
(2) Trường hợp đăng ký nhiều thửa đất nông nghiệp mà không đề nghị cấp giấy hoặc đề nghị cấp chung một GCN
nhiều thửa đất nông nghiệp thì tại dòng đầu của điểm 3 mục I chỉ ghi tổng số thửa và kê khai từng thửa vào danh sách kèm
theo (Mẫu 04c/ĐK).
(3) Ghi cụ thể: được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay thuê trả tiền
hàng nămhoặc nguồn gốc khác.
(4) Ghi cụ thể: Nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư, văn phòng, nhà xưởng, nhà kho,…
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Mẫu số 04b/ĐK
DANH SÁCH NGƯỜI SỬ DỤNG CHUNG THỬA ĐẤT,
CHỦ SỞ HỮU CHUNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Kèm theo Đơn đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất
của:...................................................................)
Sử dụng chung thửa đất

; Sở hữu chung tài sản gắn liền với đất

(đánh dấu vào ô trống lựa chọn)

Tại thửa đất số: ......... Tờ bản đồ số: ......... Thuộc xã: …...... huyện …...... tỉnh …......

Số
thứ
tự

Tên người sử
dụng đất, chủ
sở hữu tài sản
gắn liền với
đất

Năm
sinh

(1)

(2)

(3)

Giấy tờ pháp nhân, nhân thân của người sử
dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
Loại
giấy
tờ

Số

Ngày, tháng,
năm cấp

Cơ quan cấp

(4)

(5)

(6)

(7)

Địa
chỉ

Ghi
chú

Ký
tên

(8)

(9)

(10)

Hướng dẫn:
- Mẫu này áp dụng đối với trường hợp thửa đất, tài sản gắn liền với đất của chung nhiều tổ chức hoặc
nhiều hộ gia đình, cá nhân hoặc gồm cả tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; trừ trường hợp đất làm nhà chung
cư.
- Tên người sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được ghi đầy đủ theo giấy CMND, hộ chiếu, Quyết
định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh, GCN đầu tư; hộ gia đình phải ghi tên hai vợ chồng người đại
diện
- Các cột 4, 5, 6 và 7: Ghi thông tin về Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (đối với hộ gia đình, cá nhân);
Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh, GCN đầu tư (đối với tổ chức);
- Trường hợp xác định được tỷ lệ (%) hoặc diện tích thuộc quyền sử dụng, sở hữu của từng người thì
ghi tỷ lệ (%) hoặc diện tích của từng người vào cột “Ghi chú”.
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24. Thủ tục: Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước
theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người sử dụng đất thực hiện mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn
liền với đất theo quy định của pháp luật về dân sự, nộp hồ sơ qua dịch
vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận của Sở Tài
nguyên và Môi trường thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Kon Tum.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Trường hợp mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với một phần thửa
đất thuê thì phải làm thủ tục tách thửa đất trước khi làm thủ tục thuê
đất
Bước 2: Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong
thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo
và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy
định.
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp
hồ sơ. Đồng thời, chuyển hổ sơ về Văn phòng Đăng ký đất đai. Thời
gian thực hiện trong ngày.
Bước 3. Văn phòng Đăng ký đất đai lập hồ sơ để cho bên mua, bên nhận
góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất, chuyển cho cơ
quan tài nguyên và môi trường có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ cho thuê
đất.Thời gian thực hiện không quá 01 ngày làm việc.
Bước 4. Cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra
hồ sơ và điều kiện mua bán tài sản gắn liền với đất thuê; nếu đủ điều
kiện theo quy định thì trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết
định việc thu hồi đất của bên bán, bên góp vốn bằng tài sản gắn liền
với đất thuê để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền
với đất tiếp tục thuê đất. Thời gian thực hiện không quá 02 ngày làm
việc.
Bước 5. UBND tỉnh quyết định việc thu hồi đất của bên bán, bên góp
vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê để cho bên mua, bên nhận góp
vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất. Thời gian thực hiện
không quá 05 ngày làm việc.
Bước 6. Chi cục Quản lý đất đai nhận kết quả từ Văn phòng UBND
tỉnh, chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công để chuyển đến
Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện phiếu chuyển thông tin địa
chính. Thời gian thực hiện 02 ngày làm việc.
Bước 7. Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện Phiếu chuyển thông tin
đến Cục Thuế. Thời gian thực hiện không quá 02 ngày làm việc.
Bước 8. Cục Thuế phát hành thông báo nghĩa vụ tài chính. Thời gian
thực hiện không quá 05 ngày làm việc.
Bước 9. Văn phòng Đăng ký đất đai gửi thông báo nộp tiền thuê đất
đến Chi cục Quản lý đất đai tham mưu Lãnh đạo Sở ký hợp đồng thuê
đất cho người mua, người nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất
thuê; thanh lý Hợp đồng thuê đất của người bán, người góp vốn; chỉnh
lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;
chuyển kết quả giải quyết về cơ quan tiếp nhận để trả Giấy chứng nhận
cho người được cấp. Thời gian thực hiện không quá 02 ngày làm việc.
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Bước 10: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho Người sử
dụng đất nhận kết quả.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Thành phần, số lượng a)Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Hợp đồng, văn bản mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất
hồ sơ:
theo quy định.
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
- Hợp đồng thuê đất đã ký với Nhà nước.
- Văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ
chức kinh tế nhận góp vốn để thực hiện dự án đầu tư.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Không quá 20 ngày làm việc.
Thời gian giải quyết:
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy
định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã; không
tính thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế; không tính
thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không
tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm
pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp
Đối tượng thực hiện:
có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài
có chức năng ngoại giao
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:
Cơ quan thực hiện:
+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trường hợp bán tài sản gắn liền với đất thuê.
+ Sở Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp góp vốn bằng tài sản
gắn liền với đất thuê mà phải cấp mới Giấy chứng nhận.
+ Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh đối với trường hợp góp vốn bằng
tài sản gắn liền với đất thuê mà xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp
thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai cấp
tỉnh.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã nơi có đất; cơ quan thuế;
- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
Kết quả:
- Giấy chứng nhận.
- Hợp đồng thuê đất.
- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận lần đầu (cấp mới)
Phí, Lệ phí:
+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 100.000 đồng/giấy
+ Cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản: 500.000 đồng/giấy
+ Cấp Giấy chứng nhận chỉ có tài sản: 500.000 đồng/giấy
Tên mẫu đơn, tờ khai: Không
1) Yêu cầu đối với bên bán tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước
Yêu cầu, điều kiện:
khi có đủ các điều kiện sau đây:
- Tài sản gắn liền với đất thuê được tạo lập hợp pháp theo quy định của
pháp luật;
- Đã hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng chi tiết
và dự án đầu tư đã được phê duyệt, chấp thuận.
2) Người mua tài sản gắn liền với đất thuê phải bảo đảm các điều kiện
sau đây:
- Có năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư;
- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với dự án đầu tư;
- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp
đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án trước đó.
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Căn cứ pháp lý:

- Luật đất đai năm 2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum.
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25. Thủ tục: Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
Trình tự thực hiện:

Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng
hồ sơ:

Bước 1: Một trong các bên hoặc các bên ký hợp đồng thuê, thuê lại,
hợp đồng góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp tại Bộ phận
tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh Kon Tum.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2: Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong
thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo
và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy
định.
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và
trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ
sơ. Đồng thời, chuyển hổ sơ về Văn phòng Đăng ký đất đai. Thời gian
thực hiện trong ngày.
Bước 3: Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện:
- Xác nhận việc xóa cho thuê, cho thuê lại, xóa góp vốn vào Giấy
chứng nhận theo quy định và trao cho bên cho thuê, cho thuê lại, bên
góp vốn. Trường hợp cho thuê, cho thuê lại đất trong khu công nghiệp
và trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà đã cấp Giấy chứng
nhận cho bên thuê, thuê lại đất, bên nhận góp vốn thì thu hồi Giấy
chứng nhận đã cấp; bên góp vốn được cấp lại Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Trường hợp thời điểm hết thời hạn sử dụng đất trùng với thời điểm xóa
cho thuê, cho thuê lại đất, xóa góp vốn bằng quyền sử dụng đất nếu
người sử dụng đất không có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất hoặc không
được cơ quan nhà nước có tham quyền gia hạn sử dụng đất thì thu hồi
Giấy chứng nhận đã cấp.
- Thực hiện việc xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, xóa góp vốn vào
hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho Người sử dụng
đất nhận kết quả.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đối với trường hợp Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
+ Văn bản thanh lý hợp đồng cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng
quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc hợp đồng cho thuê,
cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
có xác nhận đã được thanh lý hợp đồng.
+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cho thuê, cho
thuê lại quyền sử dụng đất của chủ đầu tư xây dựng hạ tầng trong khu
công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu
kinh tế và trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
tài sản gắn liền với đất.
- Đối với trường hợp thuê, thuê lại đất của chủ đầu tư xây dựng hạ tầng
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Thời gian giải quyết:

Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:

Kết quả:
Phí, Lệ phí:

Tên mẫu đơn, tờ khai:
Yêu cầu, điều kiện:
Căn cứ pháp lý:

trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ
cao, khu kinh tế
+ Giấy tờ chứng minh chủ đầu tư đã nộp vào ngân sách số tiền thuê đất
mà bên thuê, thuê lại đất đã trả một lần đối với trường hợp thuê, thuê
lại đất của chủ đầu tư xây dựng hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm
công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế được Nhà
nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm và người sử dụng đất
thuê, thuê lại đã trả tiền thuê đất một lần trước ngày 01 tháng 7 năm
2014 mà người sử dụng đất đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc
thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thì hồ sơ đăng ký
thế chấp.
- Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài
sản gắn liền với đất mà có thay đổi thông tin về pháp nhân địa chỉ trên
Giấy chứng nhận đã cấp thì người sử dụng đất nộp thêm các giấy tờ
sau đây:
+ Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận việc
thay đổi thông tin pháp nhân đối với trường hợp thay đổi thông tin về
pháp nhân của tổ chức đã ghi trên Giấy chứng nhận.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Không quá 03 ngày làm việc đối với trường hợp xóa đăng ký góp vốn
bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy
định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã; không
tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm
pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn
đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai – Sở
Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã nơi có đất
- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất
- Lệ phí: Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận
+ Đăng ký thay đổi quyền sử dụng đất: 30.000 đồng/lần
+ Đăng ký thay đổi QSD đất và tài sản gắn liền với đất (nhà ở, nhà
xưởng, rừng, tài sản khác: 50.000 đồng/lần
+ Đăng ký thay đổi chỉ có tài sản gắn liền với đất: 50.000 đồng/lần
+ Cấp lại GCN quyền sử dụng đất: 50.000 đồng/lần;
+ Cấp lại GCN có đăng ký thay đổi tài sản trên đất: 50.000 đồng/lần.
+ Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết khác trong hồ sơ địa
chính thửa đất: 30.000 đồng/lần.
+ Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 30.000 đồng/lần.
Không
Không
- Luật đất đai năm 2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
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- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum.
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26. Thủ tục: Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà
ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước
ngày 01/7/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực
hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định.
Trình tự thực hiện:

Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng
hồ sơ:

Bước 1: Người sử dụng đất (tổ chức) nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính
công ích hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi
trường thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2: Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong
thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo
và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy
định.
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và
trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ
sơ. Đồng thời, chuyển hổ sơ về Văn phòng Đăng ký đất đai. Thời gian
thực hiện trong ngày.
Bước 3: Bộ phận chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường thực
hiện:
- Thông báo bằng văn bản cho bên chuyển quyền và niêm yết tại trụ sở
Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng
nhận cho người nhận chuyển quyền. Trường hợp không rõ địa chỉ của
người chuyển quyền để thông báo thì hướng dẫn người sử dụng đất
phải đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương ba
số liên tiếp;
- Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo hoặc đăng tin lần đầu
tiên trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương mà không có
đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng đăng ký đất đai lập hồ
sơ để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy Giấy chứng nhận đã
cấp đối với trường hợp không nộp Giấy chứng nhận để làm thủ tục;
- Gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính
(nếu có);
- Thẩm tra hồ sơ, chuẩn bị hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền cấp
Giấy chứng nhận sau khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn
liền với đất đã nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính;
- Kiểm tra trình tự, tính pháp lý, ký Giấy chứng nhận,
- Cập nhật, chỉnh lý thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai
(nếu có);
Trường hợp có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì hướng dẫn các
bên nộp đơn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh
chấp theo quy định.
Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho Người sử
dụng đất nhận kết quả.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền
sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất mà có hợp đồng hoặc văn bản về
chuyển quyền theo quy định nhưng bên chuyển quyền không trao Giấy
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Thời gian giải quyết:

Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:

Kết quả:
Phí, Lệ phí:

chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền, hồ sơ gồm:
+ Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo Mẫu số
09/ĐK);
+ Hợp đồng hoặc văn bản về chuyển quyền đã lập theo quy định;
+ Trích lục hoặc trích đo địa chính thửa đất (nếu có);
+ Tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có).
- Trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất
nhưng không lập hợp đồng, văn bản chuyển quyền theo quy định, hồ
sơ gồm có:
+ Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo Mẫu số
09/ĐK);
+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
+ Giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có
đủ chữ ký của bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền.
+ Trích lục hoặc trích đo địa chính thửa đất (nếu có);
+ Tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có).
- Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài
sản gắn liền với đất mà có thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy
chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy
chứng nhận đã cấp thì người sử dụng đất nộp thêm các giấy tờ sau đây:
+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân mới hoặc Giấy chứng minh quân
đội mới hoặc thẻ Căn cước công dân mới hoặc sổ hộ khẩu, giấy tờ
khác chứng minh thay đổi nhân thân đối với trường hợp thay đổi thông
tin về nhân thân của người có tên trên Giấy chứng nhận;
+ Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận việc thay
đổi thông tin pháp nhân đối với trường hợp thay đổi thông tin về pháp nhân
của tổ chức đã ghi trên Giấy chứng nhận.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy
định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã; thời
gian tổ chức công khai thông báo và đăng tin trên các phương tiện
thông tin đại chúng; không tính thời gian xác định nghĩa vụ tài chính
của cơ quan thuế và thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử
dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử
dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư;
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài nguyên và
Môi trường
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai - Sở
Tài nguyên và Môi trường
- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã nơi có đất, cơ quan thuế;
Đài truyền thanh – truyền hình.
- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
- Giấy chứng nhận.
- Phí thẩm định hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 2.000.000 đồng/hồ sơ
- Lệ phí: Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận
+ Đăng ký thay đổi quyền sử dụng đất: 30.000 đồng/lần
+ Đăng ký thay đổi QSD đất và tài sản gắn liền với đất (nhà ở, nhà
xưởng, rừng, tài sản khác: 50.000 đồng/lần
+ Đăng ký thay đổi chỉ có tài sản gắn liền với đất: 50.000 đồng/lần
+ Cấp lại GCN quyền sử dụng đất: 50.000 đồng/lần;
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Tên mẫu đơn, tờ khai:
Yêu cầu, điều kiện:
Căn cứ pháp lý:

+ Cấp lại GCN có đăng ký thay đổi tài sản trên đất: 50.000 đồng/lần.
+ Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết khác trong hồ sơ địa
chính thửa đất: 30.000 đồng/lần.
+ Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 30.000 đồng/lần.
Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số
09/ĐK Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017).
Không
- Luật đất đai năm 2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum.
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Mẫu số 09/ĐK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG
ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Kính gửi: ………………………………………………

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ
SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ
ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: ….. Quyển
…..
Ngày …../…../……..
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa): ………………………………………………………
1.2. Địa chỉ(1): ……………………………………………………………
2. Giấy chứng nhận đã cấp
2.1. Số vào sổ cấp GCN: …………………; 2.2. Số phát hành GCN: …………………….;
2.3. Ngày cấp GCN …/…/…… …….;
3. Nội dung biến động về: …………………………………………………………
3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:
3.2. Nội dung sau khi biến động:
- …………………………………………………;
- ………………………………;
…………………………………………………..;
………………………..………;
………………………………………………..;
………..……………………;
4. Lý do biến động
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:
- Giấy chứng nhận đã cấp:
…………………………………………………………………………………………
Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
…………., ngày .... tháng ... năm ……
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
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II- XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Công chức địa chính
TM. Ủy ban nhân dân
(Ký, ghi rõ họ, tên)
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)
III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
Thủ trưởng cơ quan
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau
khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi.
Chú ý: Mẫu đơn này sử dụng trong các trường hợp: chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả
tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu
tiền sử dụng đất; từ hình thức thuê đất trả tiền một lần sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm; chuyển mục đích sử
dụng đất; gia hạn sử dụng đất; đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin về giấy tờ
pháp nhân, giấy tờ nhân thân; thay đổi địa chỉ; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi hạn chế quyền; thay
đổi về nghĩa vụ tài chính về đất đai; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp giấy chứng
nhận, đính chính giấy chứng nhận.
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27. Thủ tục: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền
với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ
hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân
chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của
nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân
đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp.
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với
trường hợp nhận quyền sử dụng đất theo kết quả giải quyết tranh chấp,
khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp bằng quyền sử
dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo thỏa thuận; quyết định hoặc bản
án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành
án đã được thi hành; kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn
liền với đất; chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; Tổ chức
đã thực hiện việc xử lý quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay
người nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp xử lý hợp đồng thế
chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất không
theo thỏa thuận; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền
với đất để thi hành án theo quy định của pháp luật nộp hồ sơ tại Bộ
phận tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Trung tâm Phục
vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2. Trường hợp thực hiện đối với một phần thửa đất thì người sử
dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa
đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước
khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.
Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối
đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng
dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và
trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ
sơ. Đồng thời, chuyển hổ sơ về Văn phòng Đăng ký đất đai. Thời gian
thực hiện trong ngày.
Bước 3. Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ,
nếu phù hợp quy định của pháp luật thì thực hiện các công việc sau
đây:
+ Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa
chính, chưa trích đo địa chính thửa đất hoặc nhận quyền sử dụng một
phần thửa đất đã cấp Giấy chứng nhận;
+ Trình cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất khi
thực hiện chuyển đổi công ty; chia, tách doanh nghiệp; hợp nhất, sáp
nhập doanh nghiệp.
+ Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài
chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy
định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính;
+ Thông báo nội dung biến động về người sử dụng đất cho Ủy
ban nhân dân cấp huyện nơi có đất để hủy hợp đồng thuê đất đã ký với
hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa
quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp.
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Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng
hồ sơ:

+ Xác nhận vào Giấy chứng nhận đã cấp; trường hợp phải cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất theo quy định thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất nếu có nhu cầu;
+ Cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất
đai.
+ Chuyển kết quả giải quyết về cơ quan tiếp nhận để trả Giấy chứng
nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao
đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.
Trường hợp người đề nghị cấp Giấy chứng nhận đã chết trước khi
được trao Giấy chứng nhận thì người được thừa kế quyền sử dụng đất
theo quy định của pháp luật thừa kế nộp bổ sung giấy tờ về thừa kế
theo quy định. Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận thừa kế vào Giấy
chứng nhận đã ký hoặc lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất cho người được thừa kế theo quy định của Bộ Tài
nguyên và Môi trường. Người được thừa kế có trách nhiệm thực hiện
nghĩa vụ tài chính về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong
trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đã chết phải thực hiện
theo quy định của pháp luật.
Bước 4. Sở Tài nguyên và Môi trường ký Hợp đồng thuê đất với doanh
nghiệp trước khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo Mẫu số
09/ĐK);
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp, trừ trường hợp thực hiện quyết
định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ
quan thi hành án đã có hiệu lực thi hành hoặc thực hiện đấu giá quyền
sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của Tòa án nhân dân,
cơ quan thi hành án mà không thu hồi được bản gốc Giấy chứng nhận
đã cấp
- Một trong các loại giấy tờ gồm: Biên bản hòa giải thành (trường hợp
hòa giải thành mà có thay đổi ranh giới thửa đất thì có thêm quyết định
công nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền) hoặc quyết định
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp, khiếu
nại, tố cáo về đất đai theo quy định của pháp luật; văn bản thỏa thuận
hoặc hợp đồng thế chấp, góp vốn có nội dung thỏa thuận về xử lý tài
sản thế chấp, góp vốn và văn bản bàn giao tài sản thế chấp, góp vốn
theo thỏa thuận; quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết
định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành có nội dung
xác định người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất; văn bản kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
theo yêu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản hoặc yêu cầu
của Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án đã được thi hành; hợp đồng
hoặc văn bản thỏa thuận phân chia hoặc hợp nhất hoặc chuyển giao
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của tổ chức
trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi
công ty; hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận phân chia hoặc hợp nhất
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia
đình hoặc của vợ và chồng hoặc của nhóm người sử dụng đất chung,
nhóm chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất.
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Thời gian giải quyết:

Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:

Kết quả:
Phí, Lệ phí:

- Văn bản chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức theo quy định của
pháp luật đối với trường hợp phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của tổ chức; sổ hộ khẩu đối
với trường hợp phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình; sổ hộ khẩu hoặc giấy
chứng nhận kết hôn hoặc ly hôn đối với trường hợp phân chia hoặc
hợp nhất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của
vợ và chồng.
- Văn bản của các thành viên trong hô ̣ gia đình sử dụng đất đồng ý
chuyển quyền sử du ̣ng đất của hô ̣ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân
đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật đối
với trường hợp hộ gia đình đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp;
- Hợp đồng thuê đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền
sử dụng đất vào doanh nghiệp.
Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản
gắn liền với đất mà có thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng
minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy chứng
nhận đã cấp thì người sử dụng đất nộp thêm các giấy tờ sau đây:
+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân mới hoặc Giấy chứng minh quân
đội mới hoặc thẻ Căn cước công dân mới hoặc sổ hộ khẩu, giấy tờ
khác chứng minh thay đổi nhân thân đối với trường hợp thay đổi thông
tin về nhân thân của người có tên trên Giấy chứng nhận;
+ Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận việc
thay đổi thông tin pháp nhân đối với trường hợp thay đổi thông tin về
pháp nhân của tổ chức đã ghi trên Giấy chứng nhận.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy
định của pháp luật; không tính thời gian xác định nghĩa vụ tài chính
của cơ quan thuế; không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của
người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường
hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước
ngoài có chức năng ngoại giao.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:
+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp phải ban hành quyết
định thu hồi đất để giao đất, cho thuê đất khi thực hiện chuyển đổi
công ty; chia, tách doanh nghiệp; hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp.
+ Sở Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp cấp mới Giấy
chứng nhận.
+ Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh đối với trường hợp xác nhận
thay đổi vào Giấy chứng nhận.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai cấp
tỉnh.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã nơi có đất, cơ quan thuế
(xác định các khoản nghĩa vụ tài chính); Kho bạc.
- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
- Giấy chứng nhận hoặc GCN đã xác nhận nội dung thay đổi.
- Lệ phí: Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận
+ Đăng ký thay đổi quyền sử dụng đất: 30.000 đồng/lần
+ Đăng ký thay đổi QSD đất và tài sản gắn liền với đất (nhà ở, nhà
xưởng, rừng, tài sản khác: 50.000 đồng/lần
+ Đăng ký thay đổi chỉ có tài sản gắn liền với đất: 50.000 đồng/lần
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Tên mẫu đơn, tờ khai:
Yêu cầu, điều kiện:
Căn cứ pháp lý:

+ Cấp lại GCN quyền sử dụng đất: 50.000 đồng/lần;
+ Cấp lại GCN có đăng ký thay đổi tài sản trên đất: 50.000 đồng/lần.
+ Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết khác trong hồ sơ địa
chính thửa đất: 30.000 đồng/lần.
+ Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 30.000 đồng/lần.
- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số
09/ĐK Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT)
Không
- Luật đất đai năm 2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum.
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Mẫu số 09/ĐK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG
ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Kính gửi: ………………………………………………

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ
SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ
ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: ….. Quyển
…..
Ngày …../…../……..
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa): ………………………………………………………
1.2. Địa chỉ(1): ……………………………………………………………
2. Giấy chứng nhận đã cấp
2.1. Số vào sổ cấp GCN: …………………; 2.2. Số phát hành GCN: …………………….;
2.3. Ngày cấp GCN …/…/…… …….;
3. Nội dung biến động về: …………………………………………………………
3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:
3.2. Nội dung sau khi biến động:
- …………………………………………………;
- ………………………………;
…………………………………………………..;
………………………..………;
………………………………………………..;
………..……………………;
4. Lý do biến động
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:
- Giấy chứng nhận đã cấp:
…………………………………………………………………………………………
Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
…………., ngày .... tháng ... năm ……
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
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II- XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Công chức địa chính
TM. Ủy ban nhân dân
(Ký, ghi rõ họ, tên)
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
Thủ trưởng cơ quan
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau
khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi.
Chú ý: Mẫu đơn này sử dụng trong các trường hợp: chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả
tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu
tiền sử dụng đất; từ hình thức thuê đất trả tiền một lần sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm; chuyển mục đích sử
dụng đất; gia hạn sử dụng đất; đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin về giấy tờ
pháp nhân, giấy tờ nhân thân; thay đổi địa chỉ; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi hạn chế quyền; thay
đổi về nghĩa vụ tài chính về đất đai; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp giấy chứng
nhận, đính chính giấy chứng nhận.
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28. Thủ tục: Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi
thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ
nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền
sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội
dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người sử dụng đất (tổ chức) nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính
công ích hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi
trường thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2: Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong
thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo
và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy
định.
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và
trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ
sơ. Đồng thời, chuyển hổ sơ về Văn phòng Đăng ký đất đai. Thời gian
thực hiện trong ngày.
Bước 3: Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện:
- Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp có thay đổi về diện
tích thửa đất, tài sản gắn liền với đất hoặc trường hợp đã cấp Giấy
chứng nhận nhưng chưa có bản đồ địa chính, chưa trích đo địa chính
thửa đất;
- Trường hợp đăng ký thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng,
tầng cao, kết cấu, cấp (hạng) nhà hoặc công trình xây dựng mà không
phù hợp với giấy phép xây dựng hoặc không có giấy phép xây dựng
đối với trường hợp phải xin phép thì gửi phiếu lấy ý kiến của cơ quan
quản lý, cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;
- Gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định và thông báo
thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất,
tiền thuê đất theo quy định của pháp luật;
- Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc lập hồ sơ trình
cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp phải
cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi
trường; thông báo cho người sử dụng đất ký hoặc ký lại hợp đồng thuê
đất với cơ quan Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp phải
thuê đất;
- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất
đai;
* Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nguồn gốc được Nhà
nước giao đất, cho thuê đất mà khi thành lập doanh nghiệp có thay đổi
mục đích sử dụng đất thì doanh nghiệp phải làm thủ tục chuyển mục
đích sử dụng đất và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.
Doanh nghiệp nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất cùng với hồ
sơ đăng ký biến động đất đai; cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết
định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đồng thời với thủ tục đăng
ký biến động theo quy định của pháp luật về đất đai.
Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho Người sử dụng
đất nhận kết quả.
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Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng
hồ sơ:

- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
* Trường hợp đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với
đất do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được
đổi tên; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn
chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài
sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng
nhận gồm có:
- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo Mẫu số
09/ĐK);
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
- Một trong các giấy tờ liên quan đến nội dung biến động:
+ Văn bản công nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy
định của pháp luật đối với trường hợp cá nhân hoặc người đại diện hộ
gia đình thay đổi họ, tên;
+ Bản sao sổ hộ khẩu đối với trường hợp thay đổi người đại diện là chủ
hộ gia đình; văn bản thỏa thuận của hộ gia đình được Ủy ban nhân dân
cấp xã xác nhận đối với trường hợp thay đổi người đại diện là thành
viên khác trong hộ;
+ Văn bản thỏa thuận của cộng đồng dân cư được Ủy ban nhân dân cấp
xã xác nhận đối với trường hợp cộng đồng dân cư đổi tên;
+ Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về tình trạng sạt lở tự
nhiên đối với trường hợp giảm diện tích thửa đất, tài sản gắn liền với
đất do sạt lở tự nhiên;
+ Chứng từ về việc nộp nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp Giấy chứng
nhận đã cấp có ghi nợ hoặc chậm nộp nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp
người sử dụng đất được miễn giảm hoặc không phải nộp do thay đổi quy
định của pháp luật;
+ Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi
hạn chế về quyềnsử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất ghi
trên Giấy chứng nhận đối với trường hợp có hạn chế theo quyết định
giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; trường hợp có
thay đổi hạn chế theo văn bản chuyển quyền sử dụng đất thì phải có
văn bản chấp thuận thay đổi hạn chế của người có quyền lợi liên quan,
được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;
+ Bản sao một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34
của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thể hiện nội dung thay đổi đối với
trường hợp thay đổi thông tin về tài sản gắn liền với đất đã ghi trên
Giấy chứng nhận.
- Trích lục hoặc Trích đo địa chính thửa đất (nếu có).
- Tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có)
- Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài
sản gắn liền với đất mà có thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy
chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy
chứng nhận đã cấp thì người sử dụng đất nộp thêm các giấy tờ sau đây:
+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân mới hoặc Giấy chứng minh quân đội
mới hoặc thẻ Căn cước công dân mới hoặc sổ hộ khẩu, giấy tờ khác chứng
minh thay đổi nhân thân đối với trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân
của người có tên trên Giấy chứng nhận;
+ Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận việc thay
đổi thông tin pháp nhân đối với trường hợp thay đổi thông tin về pháp nhân
của tổ chức đã ghi trên Giấy chứng nhận.
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Thời gian giải quyết:

Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:

Kết quả:
Phí, Lệ phí:

Tên mẫu đơn, tờ khai:
Yêu cầu, điều kiện:

* Trường hợp xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy
chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy
chứng nhận đã cấp theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu
tài sản gắn liền với đất, gồm có:
- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo Mẫu số
09/ĐK);
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân mới hoặc Giấy chứng minh quân đội
mới hoặc thẻ Căn cước công dân mới hoặc sổ hộ khẩu, giấy tờ khác chứng
minh thay đổi nhân thân đối với trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân
của người có tên trên Giấy chứng nhận;
- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận việc thay
đổi thông tin pháp nhân đối với trường hợp thay đổi thông tin về pháp nhân
của tổ chức đã ghi trên Giấy chứng nhận.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Không quá 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với
trường hợp xác nhận chỉnh lý tại trang 3 hoặc trang 4 Giấy chứng
nhận.
- Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với
trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận.
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy
định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã;không
tính thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế; không tính
thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không
tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm
pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:
+ Sở Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp cấp mới Giấy
chứng nhận.
+ Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh đối với trường hợp xác nhận
thay đổi vào Giấy chứng nhận.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai cấp
tỉnh;
- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã nơi có đất; Cơ quan quản
lý, cấp phép xây dựng; Cơ quan Thuế; Kho bạc.
- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
- Giấy chứng nhận hoặc GCN đã xác nhận nội dung thay đổi.
- Lệ phí: Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận
+ Đăng ký thay đổi quyền sử dụng đất: 30.000 đồng/lần
+ Đăng ký thay đổi QSD đất và tài sản gắn liền với đất (nhà ở, nhà
xưởng, rừng, tài sản khác: 50.000 đồng/lần
+ Đăng ký thay đổi chỉ có tài sản gắn liền với đất: 50.000 đồng/lần
+ Cấp lại GCN quyền sử dụng đất: 50.000 đồng/lần;
+ Cấp lại GCN có đăng ký thay đổi tài sản trên đất: 50.000 đồng/lần.
+ Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết khác trong hồ sơ địa
chính thửa đất: 30.000 đồng/lần.
+ Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 30.000 đồng/lần.
Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số
09/ĐK, theo Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT).
Không
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Căn cứ pháp lý:

- Luật đất đai năm 2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum.
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Mẫu số 09/ĐK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG
ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Kính gửi: ………………………………………………

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ
SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ
ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: ….. Quyển
…..
Ngày …../…../……..
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa): ………………………………………………………
1.2. Địa chỉ(1): ……………………………………………………………
2. Giấy chứng nhận đã cấp
2.1. Số vào sổ cấp GCN: …………………; 2.2. Số phát hành GCN: …………………….;
2.3. Ngày cấp GCN …/…/…… …….;
3. Nội dung biến động về: …………………………………………………………
3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:
3.2. Nội dung sau khi biến động:
- …………………………………………………;
- ………………………………;
…………………………………………………..;
………………………..………;
………………………………………………..;
………..……………………;
4. Lý do biến động
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:
- Giấy chứng nhận đã cấp:
…………………………………………………………………………………………
Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
…………., ngày .... tháng ... năm ……
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
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II- XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Công chức địa chính
TM. Ủy ban nhân dân
(Ký, ghi rõ họ, tên)
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
Thủ trưởng cơ quan
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau
khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi.
Chú ý: Mẫu đơn này sử dụng trong các trường hợp: chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả
tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu
tiền sử dụng đất; từ hình thức thuê đất trả tiền một lần sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm; chuyển mục đích sử
dụng đất; gia hạn sử dụng đất; đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin về giấy tờ
pháp nhân, giấy tờ nhân thân; thay đổi địa chỉ; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi hạn chế quyền; thay
đổi về nghĩa vụ tài chính về đất đai; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp giấy chứng
nhận, đính chính giấy chứng nhận.
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29. Thủ tục: Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất
trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất
không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu
tiền sử dụng đất
Trình tự thực hiện:

Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng
hồ sơ:

Bước 1: Người sử dụng đất (tổ chức) nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính
công ích hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi
trường thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2: Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong
thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo
và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy
định.
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và
trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ
sơ. Đồng thời, chuyển hổ sơ về Văn phòng Đăng ký đất đai. Thời gian
thực hiện trong ngày.
Bước 3: Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện:
- Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp có thay đổi về diện
tích thửa đất, tài sản gắn liền với đất hoặc trường hợp đã cấp Giấy
chứng nhận nhưng chưa có bản đồ địa chính, chưa trích đo địa chính
thửa đất.
- Gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định và thông báo
thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất,
tiền thuê đất theo quy định của pháp luật;
- Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc lập hồ sơ trình
cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp phải
cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định; thông báo cho người sử dụng
đất ký hoặc ký lại hợp đồng thuê đất với cơ quan tài nguyên và môi
trường đối với trường hợp phải thuê đất;
- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất
đai.
Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho Người sử dụng
đất nhận kết quả.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo Mẫu số
09/ĐK);
- Bản gốc Giấy chứng nhậnđã cấp;
- Hợp đồng thuê đất đã lập;
- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc
miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu
có).
- Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài
sản gắn liền với đất mà có thay đổi thông tin về pháp nhân, địa chỉ
trên Giấy chứng nhận đã cấp thì người sử dụng đất nộp thêm các giấy
tờ sau đây:
+ Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận việc
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Thời gian giải quyết:

Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:

Kết quả:
Phí, Lệ phí:

Tên mẫu đơn, tờ khai:
Yêu cầu, điều kiện:
Căn cứ pháp lý:

thay đổi thông tin pháp nhân đối với trường hợp thay đổi thông tin về
pháp nhân của tổ chức đã ghi trên Giấy chứng nhận.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy
định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời
gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính
thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm
pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài có chức năng
ngoại giao.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:
+ Sở Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp cấp mới Giấy
chứng nhận.
+ Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh đối với trường hợp xác nhận
thay đổi vào Giấy chứng nhận.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai cấp
tỉnh;
- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã nơi có đất; cơ quan Thuế,
Kho bạc.
- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
- Giấy chứng nhận đã xác nhận thay đổi hoặc Giấy chứng nhận mới
cấp.
- Lệ phí: Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận
+ Đăng ký thay đổi quyền sử dụng đất: 30.000 đồng/lần
+ Đăng ký thay đổi QSD đất và tài sản gắn liền với đất (nhà ở, nhà
xưởng, rừng, tài sản khác: 50.000 đồng/lần
+ Đăng ký thay đổi chỉ có tài sản gắn liền với đất: 50.000 đồng/lần
+ Cấp lại GCN quyền sử dụng đất: 50.000 đồng/lần;
+ Cấp lại GCN có đăng ký thay đổi tài sản trên đất: 50.000 đồng/lần.
+ Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết khác trong hồ sơ địa
chính thửa đất: 30.000 đồng/lần.
+ Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 30.000 đồng/lần.
Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số
09/ĐK theo Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT )
Không
- Luật đất đai năm 2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum.

235

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG
ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Kính gửi: ………………………………………………

Mẫu số 09/ĐK
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN
HỒ SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ
ràng, thống nhất với giấy tờ xuất
trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: …..
Quyển …..
Ngày …../…../……..
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa): ………………………………………………………
1.2. Địa chỉ(1): ……………………………………………………………
2. Giấy chứng nhận đã cấp
2.1. Số vào sổ cấp GCN: …………………; 2.2. Số phát hành GCN: …………………….;
2.3. Ngày cấp GCN …/…/…… …….;
3. Nội dung biến động về: …………………………………………………………
3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:
3.2. Nội dung sau khi biến động:
- …………………………………………………;
- ………………………………;
…………………………………………………..;
………………………..………;
………………………………………………..;
………..……………………;
4. Lý do biến động
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:
- Giấy chứng nhận đã cấp:
…………………………………………………………………………………………
Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
…………., ngày .... tháng ... năm ……
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
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II- XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Công chức địa chính
TM. Ủy ban nhân dân
(Ký, ghi rõ họ, tên)
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
Thủ trưởng cơ quan
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau
khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi.
Chú ý: Mẫu đơn này sử dụng trong các trường hợp: chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả
tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu
tiền sử dụng đất; từ hình thức thuê đất trả tiền một lần sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm; chuyển mục đích sử
dụng đất; gia hạn sử dụng đất; đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin về giấy tờ
pháp nhân, giấy tờ nhân thân; thay đổi địa chỉ; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi hạn chế quyền; thay
đổi về nghĩa vụ tài chính về đất đai; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp giấy chứng
nhận, đính chính giấy chứng nhận.
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30. Thủ tục: Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất
Trình tự thực hiện:

Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng
hồ sơ:

Thời gian giải quyết:

Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:

Bước 1: Người sử dụng đất (tổ chức) nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính
công ích hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi
trường thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2: Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong
thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo
và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy
định.
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và
trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ
sơ. Đồng thời, chuyển hổ sơ về Văn phòng Đăng ký đất đai. Thời gian
thực hiện trong ngày.
Bước 3: Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện:
- Kiểm tra các giấy tờ pháp lý trong hồ sơ, gửi thông tin địa chính đến
cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với
trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định,
- Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy
định của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan có
thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.
- Hoàn thiện hồ sơ, chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính,
cơ sở dữ liệu đất đai.
Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho Người sử dụng
đất nhận kết quả
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
a)Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo mẫu)
- Hợp đồng chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất (đã
xác định phần vốn là giá trị quyền sử dụng đất trong tổng giá trị vốn
chuyển nhượng);
- Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chuyển nhượng giá trị
quyền sử dụng đất của một phần thửa đất;
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy
định của pháp luật; không tính thời gian xác định nghĩa vụ tài chính
của cơ quan thuế, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử
dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử
dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:
+ Sở Tài nguyên và Môi trường (trường hợp cấp lại GCN);
+ Văn phòng đăng ký đất đai (trường hợp xác nhận vào GCN đã cấp).
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai cấp
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tỉnh
- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã nơi có đất; cơ quan Thuế,
Kho bạc.
- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
Kết quả:
- Giấy chứng nhận.
- Phí thẩm định hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đât, quyền sở hữu
Phí, Lệ phí:
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 2.000.000 đồng/hồ sơ
- Lệ phí: Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận
+ Đăng ký thay đổi quyền sử dụng đất: 30.000 đồng/lần
+ Đăng ký thay đổi QSD đất và tài sản gắn liền với đất (nhà ở, nhà
xưởng, rừng, tài sản khác: 50.000 đồng/lần
+ Đăng ký thay đổi chỉ có tài sản gắn liền với đất: 50.000 đồng/lần
+ Cấp lại GCN quyền sử dụng đất: 50.000 đồng/lần;
+ Cấp lại GCN có đăng ký thay đổi tài sản trên đất: 50.000 đồng/lần.
+ Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết khác trong hồ sơ địa
chính thửa đất: 30.000 đồng/lần.
+ Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 30.000 đồng/lần.
Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số
09/ĐK, theo Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT).
- Đất không có tranh chấp;
Yêu cầu, điều kiện:
- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án;
- Trong thời hạn sử dụng đất;
- Doanh nghiệp chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất
là doanh nghiệp đang sử dụng đất có nguồn gốc được Nhà nước giao
đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời
gian thuê mà giá trị quyền sử dụng đất đã được vốn hóa vào vốn của
doanh nghiệp.
- Trừ trường hợp chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng
đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp.
- Luật đất đai năm 2013;
Căn cứ pháp lý:
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;.
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum.
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Mẫu số 09/ĐK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG
ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Kính gửi: ………………………………………………

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ
SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ
ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: ….. Quyển
…..
Ngày …../…../……..
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa): ………………………………………………………
1.2. Địa chỉ(1): ……………………………………………………………
2. Giấy chứng nhận đã cấp
2.1. Số vào sổ cấp GCN: …………………; 2.2. Số phát hành GCN: …………………….;
2.3. Ngày cấp GCN …/…/…… …….;
3. Nội dung biến động về: …………………………………………………………
3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:
3.2. Nội dung sau khi biến động:
- …………………………………………………;
- ………………………………;
…………………………………………………..;
………………………..………;
………………………………………………..;
………..……………………;
4. Lý do biến động
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:
- Giấy chứng nhận đã cấp:
…………………………………………………………………………………………
Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
…………., ngày .... tháng ... năm ……
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
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II- XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Công chức địa chính
TM. Ủy ban nhân dân
(Ký, ghi rõ họ, tên)
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
Thủ trưởng cơ quan
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau
khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi.
Chú ý: Mẫu đơn này sử dụng trong các trường hợp: chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả
tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu
tiền sử dụng đất; từ hình thức thuê đất trả tiền một lần sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm; chuyển mục đích sử
dụng đất; gia hạn sử dụng đất; đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin về giấy tờ
pháp nhân, giấy tờ nhân thân; thay đổi địa chỉ; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi hạn chế quyền; thay
đổi về nghĩa vụ tài chính về đất đai; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp giấy chứng
nhận, đính chính giấy chứng nhận.
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31. Thủ tục: Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan
nhà nước có thẩm quyền
Trình tự thực hiện:

Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng
hồ sơ:

Thời gian giải quyết:

Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:

Kết quả:

Bước 1: Người có nhu cầu đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất nộp hồ
sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận
của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Kon Tum.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật)
Bước 2: Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong
thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo
và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy
định.
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và
trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ
sơ. Đồng thời, chuyển hổ sơ về Văn phòng Đăng ký đất đai. Thời gian
thực hiện trong ngày.
Bước 3: Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện:
- Xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận vào Đơn
đăng ký
- Xác nhận mục đích sử dụng đất vào Giấy chứng nhận
- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất
đai (nếu có)
Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho Người sử dụng
đất nhận kết quả
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
a)Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo mẫu);
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy
chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (sau đây gọi
chung là Giấy chứng nhận).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy
định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời
gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính
thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm
pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:
+ Sở Tài nguyên và Môi trường (trường hợp cấp mới GCN);
+ Văn phòng đăng ký đất đai (trường hợp xác nhận vào GCN đã cấp).
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai cấp
tỉnh
- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã nơi có đất; cơ quan Thuế,
Kho bạc.
- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
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- Giấy chứng nhận đã xác nhận nội dung đăng ký chuyển mục đích.
- Lệ phí: Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận
+ Đăng ký thay đổi quyền sử dụng đất: 30.000 đồng/lần
+ Đăng ký thay đổi QSD đất và tài sản gắn liền với đất (nhà ở, nhà
xưởng, rừng, tài sản khác: 50.000 đồng/lần
+ Đăng ký thay đổi chỉ có tài sản gắn liền với đất: 50.000 đồng/lần
+ Cấp lại GCN quyền sử dụng đất: 50.000 đồng/lần;
+ Cấp lại GCN có đăng ký thay đổi tài sản trên đất: 50.000 đồng/lần.
+ Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết khác trong hồ sơ địa
chính thửa đất: 30.000 đồng/lần.
+ Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 30.000 đồng/lần.
Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 09/ĐK
Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT)
a) Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: đất
Yêu cầu, điều kiện:
sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích
trồng trọt; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các
loại động vật khác được pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản cho
mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm;
b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang
trồng cây lâu năm;
c) Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất
trồng cây hàng năm;
d) Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở;
đ) Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất, kinh doanh phi
nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất sản
xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch
vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công
trình sự nghiệp.”
- Luật đất đai năm 2013;
Căn cứ pháp lý:
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum.
Phí, Lệ phí:
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Mẫu số 09/ĐK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG
ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Kính gửi: ………………………………………………

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ
SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ
ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: ….. Quyển
…..
Ngày …../…../……..
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa): ………………………………………………………
1.2. Địa chỉ(1): ……………………………………………………………
2. Giấy chứng nhận đã cấp
2.1. Số vào sổ cấp GCN: …………………; 2.2. Số phát hành GCN: …………………….;
2.3. Ngày cấp GCN …/…/…… …….;
3. Nội dung biến động về: …………………………………………………………
3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:
3.2. Nội dung sau khi biến động:
- …………………………………………………;
- ………………………………;
…………………………………………………..;
………………………..………;
………………………………………………..;
………..……………………;
4. Lý do biến động
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:
- Giấy chứng nhận đã cấp:
…………………………………………………………………………………………
Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
…………., ngày .... tháng ... năm ……
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
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II- XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Công chức địa chính
TM. Ủy ban nhân dân
(Ký, ghi rõ họ, tên)
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
Thủ trưởng cơ quan
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau
khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi.
Chú ý: Mẫu đơn này sử dụng trong các trường hợp: chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả
tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu
tiền sử dụng đất; từ hình thức thuê đất trả tiền một lần sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm; chuyển mục đích sử
dụng đất; gia hạn sử dụng đất; đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin về giấy tờ
pháp nhân, giấy tờ nhân thân; thay đổi địa chỉ; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi hạn chế quyền; thay
đổi về nghĩa vụ tài chính về đất đai; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp giấy chứng
nhận, đính chính giấy chứng nhận.
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32. Thủ tục: Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
Trình tự thực hiện:

Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng
hồ sơ:

Thời gian giải quyết:

Bước 1: Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên
Giấy chứng nhận đã cấp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích
hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường
thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật)
Bước 2: Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong
thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo
và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy
định.
Trường hợp Văn phòng Đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận,
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu
công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng
đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với
đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp
hồ sơ. Đồng thời, chuyển hổ sơ về Văn phòng Đăng ký đất đai. Thời
gian thực hiện trong ngày.
Bước 3: Bộ phận chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có
trách nhiệm thực hiện.
+ Kiểm tra, lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót;
lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy
chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận
quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót; Chỉnh lý nội dung
sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
+Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận, Giấy
chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công
trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn
phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với đất.
Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho Người sử dụng
đất nhận kết quả.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở
hữu tài sản phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận
quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây
dựng đã cấp;
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy
định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã; không
tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm
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Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:

Kết quả:
Phí, Lệ phí:

Tên mẫu đơn, tờ khai:
Yêu cầu, điều kiện:
Căn cứ pháp lý:

pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài nguyên và
Môi trường.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai cấp
tỉnh;
- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã nơi có đất.
- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
- Giấy chứng nhận đã đính chính sai sót hoặc GCN mới cấp.
- Lệ phí: Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận
+ Đăng ký thay đổi quyền sử dụng đất: 30.000 đồng/lần
+ Đăng ký thay đổi QSD đất và tài sản gắn liền với đất (nhà ở, nhà
xưởng, rừng, tài sản khác: 50.000 đồng/lần
+ Đăng ký thay đổi chỉ có tài sản gắn liền với đất: 50.000 đồng/lần
+ Cấp lại GCN quyền sử dụng đất: 50.000 đồng/lần;
+ Cấp lại GCN có đăng ký thay đổi tài sản trên đất: 50.000 đồng/lần.
+ Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết khác trong hồ sơ địa
chính thửa đất: 30.000 đồng/lần.
+ Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 30.000 đồng/lần.
* Trường hợp sai sót do cơ quan nhà nước thì không thu lệ phí.
Không
Không
- Luật đất đai năm 2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum.
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33. Thủ tục: Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật
đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện
Bước 1: Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên
Giấy chứng nhận đã cấp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích
hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường
thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật)
Bước 2: Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong
thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo
và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy
định.
Bước 3: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có
trách nhiệm kiểm tra, thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do;
sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo cho người sử dụng đất mà không
có đơn khiếu nại thì ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp (trừ
trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đã thực hiện thủ tục
chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản
gắn liền với đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất và đã được giải
quyết theo quy định của pháp luật).
Bước 4: Văn phòng Đăng ký đất đai; thực hiện việc thu hồi và quản lý
Giấy chứng nhận đã thu hồi theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận
của cơ quan có thẩm quyền.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Thành phần, số lượng a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn phản ánh việc cấp Giấy chứng nhận không đúng quy định;
hồ sơ:
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Tối đa 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (thời gian gửi
Thời gian giải quyết:
thông báo cho người sử dụng đất không tính vào thời hạn giải quyết hồ
sơ).
Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh
Đối tượng thực hiện:
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp tỉnh;
Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp
thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã nơi có đất.
- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
Kết quả:
- Giấy chứng nhận đã được xác nhận, hoặc GCN mới cấp.
Không
Phí, Lệ phí:
Tên mẫu đơn, tờ khai: Không
Không
Yêu cầu, điều kiện:
- Luật đất đai năm 2013;
Căn cứ pháp lý:
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
Trình tự thực hiện:
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- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
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34. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
Trình tự thực hiện:

Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng
hồ sơ:

Bước 1: Người sử dụng đất (tổ chức) nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính
công ích hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi
trường thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật)
Bước 2: Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong
thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo
và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy
định.
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và
trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ
sơ. Đồng thời, chuyển hổ sơ về Văn phòng Đăng ký đất đai. Thời gian
thực hiện trong ngày.
Bước 3: Văn phòng Đăng ký đất đai gửi số liệu địa chính đến cơ quan
thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính (trừ trường hợp
không thuộc đối tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ
theo quy định của pháp luật); chuẩn bị hồ sơ trình Sở Tài nguyên và
Môi trường ký Giấy chứng nhận.
Bước 4: Sau khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính, Văn
phòng Đăng ký đất đai trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
ký cấp giấy chứng nhận. Chỉnh lý, cập nhật hồ sơ địa chính và chuyển
kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm hành chính
công.
Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo kết quả cho người
sử dụng đất đến nhận kết quả; thu lệ phí, phí (nếu có) theo đúng quy
định.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
* Chứng nhận quyền sử dụng đất:
- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo Mẫu số 04a/ĐK).
* Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất là nhà ở:
- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo Mẫu số 04a/ĐK);
- Một trong các giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở (bản sao giấy tờ đã có
công chứng hoặc chứng thực hoặc bản sao giấy tờ và xuất trình bản
chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản
sao hoặc bản chính):
+ Tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện
dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài phải có giấy tờ
theo quy định sau:
++ Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở để kinh doanh thì phải có một
trong những giấy tờ về dự án phát triển nhà ở để kinh doanh (quyết
định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy phép đầu tư
hoặc giấy chứng nhận đầu tư);
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++ Trường hợp mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở hoặc được sở
hữu nhà ở thông qua hình thức khác theo quy định của pháp luật thì
phải có giấy tờ về giao dịch đó theo quy định của pháp luật về nhà ở;
++ Trường hợp nhà ở đã xây dựng không phù hợp với giấy tờ thì phải
có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng
xác nhận diện tích xây dựng không đúng giấy tờ không ảnh hưởng đến
an toàn công trình và nay phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ
quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu có).
++ Sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về
quyền sở hữu nhà ở đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở);
++ Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc
miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu
có).
* Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất là công trình xây dựng:
- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo Mẫu số 04a/ĐK);
- Một trong các giấy tờ về quyền sở hữu công trình xây dựng (bản sao
giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực hoặc bản sao giấy tờ và xuất
trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác
nhận vào bản sao hoặc bản chính): hồ sơ thiết kế xây dựng của công
trình đối với trường hợp chứng nhận quyền sở hữu công trình trên đất
nông nghiệp.
+ Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân
nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có giấy tờ theo
quy định sau:
++ Trường hợp tạo lập công trình xây dựng thông qua đầu tư xây dựng
mới theo quy định của pháp luật thì phải có quyết định phê duyệt dự án
hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng
nhận đầu tư hoặc giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm
quyền cấp và giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật
về đất đai hoặc hợp đồng thuê đất với người sử dụng đất có mục đích
sử dụng đất phù hợp với mục đích xây dựng công trình;
++ Trường hợp tạo lập công trình xây dựng bằng một trong các hình
thức mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế hoặc hình thức khác
theo quy định của pháp luật thì phải có văn bản về giao dịch đó theo
quy định của pháp luật;
++ Trường hợp không có một trong những giấy tờ nêu trên đây thì phải
được cơ quan quản lý về xây dựng cấp tỉnh xác nhận công trình xây
dựng tồn tại trước khi có quy hoạch xây dựng mà nay vẫn phù hợp với
quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê
duyệt;
++ Trường hợp công trình đã xây dựng không phù hợp với giấy tờ về
quyền sở hữu công trình nêu trên đây thì phần diện tích công trình
không phù hợp với giấy tờ phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép
xây dựng kiểm tra, xác nhận diện tích xây dựng không đúng giấy tờ
không ảnh hưởng đến an toàn công trình và phù hợp với quy hoạch xây
dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
* Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất rừng sản xuất là rừng trồng:
- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo Mẫu số 04a/ĐK);
- Một trong các giấy tờ về quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng
(bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực hoặc bản sao giấy
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Thời gian giải quyết:

tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu
và xác nhận vào bản sao hoặc bản chính):
+ Giấy chứng nhận hoặc một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất nêu trên đây mà trong đó xác
định Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất để
trồng rừng sản xuất;
+ Giấy tờ về giao rừng sản xuất là rừng trồng;
+ Hợp đồng hoặc văn bản về việc mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế
đối với rừng sản xuất là rừng trồng đã được công chứng hoặc chứng
thực theo quy định của pháp luật;
+ Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan
nhà nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu rừng sản xuất
là rừng trồng đã có hiệu lực pháp luật;
+ Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư không có giấy tờ
về quyền sở hữu rừng mà đã trồng rừng sản xuất bằng vốn của mình thì
phải được Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận có đủ điều kiện được
công nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai;
+ Đối với tổ chức trong nước thực hiện dự án trồng rừng sản xuất bằng
nguồn vốn không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì phải có
quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy
chứng nhận đầu tư để trồng rừng sản xuất theo quy định của pháp luật
về đầu tư;
+ Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người Việt Nam
định cư ở nước ngoài thực hiện dự án trồng rừng sản xuất thì phải có
quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy
phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư để trồng rừng sản xuất theo
quy định của pháp luật về đầu tư;
* Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất là cây lâu năm:
- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo Mẫu số 04a/ĐK);
- Một trong các giấy tờ về quyền sở hữu cây lâu năm (bản sao giấy tờ
đã có công chứng hoặc chứng thực hoặc bản sao giấy tờ và xuất trình
bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào
bản sao hoặc bản chính):
+ Giấy chứng nhận hoặc một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất
nêu tại Khoản 2 trên đây mà trong đó xác định Nhà nước giao đất, cho
thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất để trồng cây lâu năm phù hợp
với mục đích sử dụng đất ghi trên giấy tờ đó;
+Hợp đồng hoặc văn bản về việc mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế
đối với cây lâu năm đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy
định;
+ Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan
nhà nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu cây lâu năm đã
có hiệu lực pháp luật;
+ Đối với tổ chức trong nước thì phải có quyết định phê duyệt dự án
hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy
phép đầu tư để trồng cây lâu năm theo quy định của pháp luật về đầu
tư.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Không quá 30 ngày làm việc.
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy
định của pháp luật; thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử
dụng đất; không tính thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan
252

thuế; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng
đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh
Đối tượng thực hiện:
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp tỉnh;
Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp
thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã nơi có đất.
- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
Kết quả:
- Giấy chứng nhận đã được xác nhận, hoặc GCN mới cấp.
Lệ phí địa chính cấp mới Giấy chứng nhận QSD đất: 100.000đồng/giấy
Phí, Lệ phí:
chứng nhận đối với đất; 500.000đ đối với tài sản
Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo (Mẫu số 04a/ĐK Thông tư
số 24/2014/TT-BTNM).
Đối với trường hợp chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng
Yêu cầu, điều kiện:
trồng thì vốn để trồng rừng, tiền đã trả cho việc nhận chuyển nhượng
rừng hoặc tiền nộp cho Nhà nước khi được giao rừng có thu tiền không
có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.
- Luật đất đai năm 2013;
Căn cứ pháp lý:
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ
DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN
KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Mẫu số 04a/ĐK
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ
ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số:......Quyển....
Ngày…... / ...… / .......…
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Kính gửi:..........................................................
I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………………
….............................................................................................................................................
1.2. Địa chỉ thường trú (1): ………………………………………………………............
2. Đề nghị: - Đăng ký QSDĐ
Đăng ký quyền quản lý đất
(Đánh dấu √ vào ô
- Cấp GCN đối với đất
Cấp GCN đối với tài sản trên đất
trống lựa chọn)
3. Thửa đất đăng ký (2)…………………………………………………………………..
3.1.Thửa đất số: …………....………..….….; 3.2. Tờ bản đồ số: …….…………………....…;
3.3. Địa chỉ tại: .......................................................................................................................;
3.4. Diện tích: …....……. m2; sử dụng chung: ...................... m2; sử dụng riêng: …................ m2;
3.5. Sử dụng vào mục đích: ..............................................., từ thời điểm: ……………….......;
3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất: .................................................................................;
3.7. Nguồn gốc sử dụng (3):............................................................................................;
3.8. Có quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất số……., của ………………….., nội dung quyền sử
dụng……………………………………………………………………..;
4. Tài sản gắn liền với đất(Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận quyền sở hữu tài sản)
4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:
a) Loại nhà ở, công trình(4): ...................................................................................................................... ;
b) Diện tích xây dựng: ................ (m2);
c) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): ;
d) Sở hữu chung: ………………................... m2, sở hữu riêng: ........................................................ m2;
đ) Kết cấu:………………………………………....; e) Số tầng: ............................................................. ;
g) Thời hạn sở hữu đến: ............................................................................................................................
(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và
tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm
theo đơn)
4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:
4.3. Cây lâu năm:
a) Loại cây chủ yếu: ……………………..;
b) Diện tích: …………………. m2;
c) Nguồn gốc tạo lập:
a) Loại cây chủ yếu:………………;
- Tự trồng rừng:
b) Diện tích: ……………. m2;
- Nhà nước giao không thu tiền:
c) Sở hữu chung:.……… m2,Sở
- Nhà nước giao có thu tiền:
hữu riêng:…............... m2 ;
- Nhận chuyển quyền:
d) Thời hạn sở hữu đến: …….
- Nguồn vốn trồng, nhận quyền: ………......…
d) Sở hữu chung: .…… m2, Sở hữu riêng: .…… m2;
đ) Thời hạn sở hữu đến: ………………………….
5. Những giấy tờ nộp kèm theo: ………………………………………………………………...
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.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
6. Có nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: ………..…………......………………...
Đề nghị khác : ……………………..…………………………………………………….
Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
……………, ngày .... tháng ... năm ......
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 5
(Xác nhận đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư ở nước
ngoài sở hữu nhà ở, trừ trường hợp mua nhà, đất của tổ chức đầu tư xây dựng nhà ở để bán)
1. Nội dung kê khai so với hiện trạng: ................................................................................................. …
2. Nguồn gốc sử dụng đất: .................................................................................................
3. Thời điểm sử dụng đất vào mục đích đăng ký :………...……………………..... ..
4. Thời điểm tạo lập tài sản gắn liền với đất :……………………………………….
5. Tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất:.……….…...............................
6. Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng: …..…………...................
7. Nội dung khác :……………………………………………………………………….
Ngày……. tháng…… năm …...
Công chức địa chính
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày……. tháng…… năm …...
TM. Uỷ ban nhân dân
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

(Trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì không xác
nhận các nội dung tại các Điểm 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Mục này; đăng ký riêng về đất thì không xác
nhận nội dung Điểm 4; đăng ký riêng tài sản thì không xác nhận nội dung Điểm 2 và Điểm 3 Mục
này )
III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
..................................................................................................................................................................
………………… ...................................................................................................................................
(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường
hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và
căn cứ pháp lý)
Ngày……. tháng…… năm …...
Ngày……. tháng…… năm …...
Người kiểm tra
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)
Hướng dẫn:
(1) Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông” (hoặc “Hộ bà”), sau đó ghi họ tên,
năm sinh, số giấy chứng minh nhân dân (nếu có) của hai vợ chồng chủ hộ (người có chung quyền sử dụng đất của hộ). Tổ
chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn
bản). Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp
hộ chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo).
(2) Trường hợp đăng ký nhiều thửa đất nông nghiệp mà không đề nghị cấp giấy hoặc đề nghị cấp chung một GCN
nhiều thửa đất nông nghiệp thì tại dòng đầu của điểm 3 mục I chỉ ghi tổng số thửa và kê khai từng thửa vào danh sách kèm
theo (Mẫu 04c/ĐK).
(3) Ghi cụ thể: được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay thuê trả tiền
hàng năm hoặc nguồn gốc khác.
(4) Ghi cụ thể: Nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư, văn phòng, nhà xưởng, nhà kho,…
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35. Thủ tục: Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế
Trình tự thực hiện:

Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng
hồ sơ:

Bước 1: Người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn nộp hồ sơ đề nghị gia
hạn sử dụng đất qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp tại Bộ
phận tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Trung tâm Phục
vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2: Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong
thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo
và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy
định.
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp
hồ sơ.
Bước 3. Cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định
nhu cầu sử dụng đất; trường hợp đủ điều kiện được gia hạn thì chuyển
Văn phòng Đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để
xác định nghĩa vụ tài chính; trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định
gia hạn quyền sử dụng đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp
thuê đất; chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.
Bước 4. Người sử dụng đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp, chứng từ đã
thực hiện xong nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp được gia hạn sử
dụng đất cho cơ quan tài nguyên và môi trường (thông qua Bộ phận tiếp
nhận hồ sơ).
Bước 5.Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm xác nhận gia hạn sử
dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền
ký cấp Giấy chứng nhận (đối với trường hợp phải cấp mới Giấy chứng
nhận); chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao Giấy
chứng nhận cho người được cấp.
Bước 6: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo kết quả cho người
sử dụng đất đến nhận kết quả; thu lệ phí, phí (nếu có) theo đúng quy
định.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo Mẫu số
09/ĐK);
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
- Bản sao Quyết định đầu tư bổ sung hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy
chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư có thể hiện thời
hạn hoặc điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án đầu tư phù hợp thời gian
xin gia hạn sử dụng đất đối với trường hợp sử dụng đất của tổ chức, tổ
chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án
đầu tư. Trường hợp tổ chức trong nước đang sử dụng đất để thực hiện
hoạt động đầu tư trên đất nhưng không thuộc trường hợp có Quyết
định đầu tư bổ sung hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu
tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về
đầu tư thì thể hiện cụ thể lý do đề nghị gia hạn sử dụng đất tại Điểm 4
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của Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo mẫu
số 09/ĐK).
- Tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc Chứng từ đã thực hiện
xong nghĩa vụ tài chính (nếu có).
- Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài
sản gắn liền với đất mà có thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy
chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy
chứng nhận đã cấp thì người sử dụng đất nộp thêm các giấy tờ sau đây:
+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân mới hoặc Giấy chứng minh quân đội
mới hoặc thẻ Căn cước công dân mới hoặc sổ hộ khẩu, giấy tờ khác chứng
minh thay đổi nhân thân đối với trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân
của người có tên trên Giấy chứng nhận;
+ Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận việc thay
đổi thông tin pháp nhân đối với trường hợp thay đổi thông tin về pháp nhân
của tổ chức đã ghi trên Giấy chứng nhận.
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ
- Không quá 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với trường
Thời gian giải quyết:
hợp xác nhận chỉnh lý tại trang 3 hoặc trang 4 Giấy chứng nhận.
- Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với trường
hợp cấp mới Giấy chứng nhận.
Thời gian này không tính thời gian tiếp nhận và trả kết quả; các ngày
nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp
nhận hồ sơ tại xã; không tính thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của
cơ quan thuế và thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử
dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử
dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu
Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh
Đối tượng thực hiện:
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp tỉnh;
Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp
thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã nơi có đất.
- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
Kết quả:
- Giấy chứng nhận đã được xác nhận, hoặc GCN mới cấp.
- Trường hợp không đủ điều kiện được gia hạn sử dụng đất thì cơ quan
tài nguyên và môi trường thông báo cho người sử dụng đất và làm thủ
tục thu hồi đất theo quy định.
- Lệ phí địa chính cấp mới Giấy chứng nhận QSD đất:
Phí, Lệ phí:
100.000đồng/giấy chứng nhận đối với đất; 500.000 đ đối với tài sản.
- Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 30.000 đồng/lần
Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo (Mẫu số
09/ĐK Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT).
- Trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu là 06 tháng.
Yêu cầu, điều kiện:
- Sau khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh dự
án đầu tư đối với trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư mà có thay đổi thời
hạn hoạt động của dự án.
- Luật đất đai năm 2013;
Căn cứ pháp lý:
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
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và Môi trường;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum
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Mẫu số 09/ĐK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG
ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Kính gửi: ………………………………………………

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ
SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ
ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: ….. Quyển
…..
Ngày …../…../……..
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa): ………………………………………………………
1.2. Địa chỉ(1): ……………………………………………………………
2. Giấy chứng nhận đã cấp
2.1. Số vào sổ cấp GCN: …………………; 2.2. Số phát hành GCN: …………………….;
2.3. Ngày cấp GCN …/…/…… …….;
3. Nội dung biến động về: …………………………………………………………
3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:
3.2. Nội dung sau khi biến động:
- …………………………………………………;
- ………………………………;
…………………………………………………..;
………………………..………;
………………………………………………..;
………..……………………;
4. Lý do biến động
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:
- Giấy chứng nhận đã cấp:
…………………………………………………………………………………………
Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
…………., ngày .... tháng ... năm ……
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
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II- XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Công chức địa chính
TM. Ủy ban nhân dân
(Ký, ghi rõ họ, tên)
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
Thủ trưởng cơ quan
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin
trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi.
Chú ý: Mẫu đơn này sử dụng trong các trường hợp: chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang
thuê đất trả tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê
đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất; từ hình thức thuê đất trả tiền một lần sang hình thức thuê đất trả
tiền hàng năm; chuyển mục đích sử dụng đất; gia hạn sử dụng đất; đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài
sản gắn liền với đất hoặc thông tin về giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân; thay đổi địa chỉ; giảm diện tích
thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính về đất đai; thay đổi về tài
sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp giấy chứng nhận, đính chính giấy chứng nhận.
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II. Lĩnh vực Đăng ký Biện pháp Bảo đảm.
1. Thủ tục: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Bước 1: Người yêu cầu đăng ký là tổ chức; hộ gia, đình cá nhân (có đất
thuộc địa bàn thành phố Kon Tum) nộp hồ sơ đăng ký thế chấp tại Trung
tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu
chính.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến
16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghĩ lễ, tết theo
quy định của pháp luật).
* Hộ gia đình cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của
UBND cấp huyện hoặc gửi qua đường bưu chính.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến
16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghĩ lễ, tết theo
quy định của pháp luật).
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ và
tiếp nhận chuyển cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (đối với tổ chức);
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (đối với hộ gia đình, cá nhân) để
giải quyết.
Bước 3: Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Văn phòng đăng ký đất đai/
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có văn bản nêu rõ lý do không giải
quyết và hướng dẫn người sử dụng đất bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy
định.
Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì Văn phòng đăng ký đất đai/ Chi nhánh Văn
phòng Đăng ký đất đai ghi nội dung và thời điểm đăng ký theo đúng thứ tự
tiếp nhận hồ sơ vào Sổ địa chính và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Sau đó chứng nhận
nội dung đăng ký vào Phiếu yêu cầu đăng ký.
Chuyển kết quả giải quyết cho Trung tâm phục vụ Hành chính công/ Bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.
Bước 4: Người yêu cầu đăng ký nhận kết quả đăng ký tại Trung tâm phục
vụ Hành chính công tỉnh/ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp
huyện, hoặc gửi qua đường bưu điện có bảo đảm theo lựa chọn của người
yêu cầu đăng ký.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến
16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghĩ lễ, tết theo
quy định của pháp luật).
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu điện có
bảo đảm;
Thành phần, số lượng a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Phiếu yêu cầu đăng ký (01 bản chính-theo mẫu);
hồ sơ:
- Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực
trong trường hợp pháp luật quy định (01 bản chính hoặc 01 bản sao có
chứng thực);
- Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất hoặc một trong các loại giấy chứng nhận quy
định tại khoản 2 Điều 97 của Luật đất đai (gọi chung là Giấy chứng nhận);
- Trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai
không phải là nhà ở, thì nộp thêm các giấy tờ sau:
+ Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật phải xin phép xây dựng
hoặc Quyết định phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật phải
lập dự án đầu tư (01 bản sao không có chứng thực), trừ trường hợp hợp
Trình tự thực hiện:
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đồng thế chấp tài sản đó có công chứng, chứng thực; một trong các loại
Bản vẽ thiết kế thể hiện được mặt bằng công trình của dự án trong trường
hợp chủ đầu tư thế chấp dự án xây dựng công trình (01 bản sao không có
chứng thực);
+ Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật phải xin phép xây dựng
hoặc Quyết định phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật phải
lập dự án đầu tư (01 bản sao không có chứng thực), trừ trường hợp hợp
đồng thế chấp tài sản đó có công chứng, chứng thực; một trong các loại
Bản vẽ thiết kế thể hiện được mặt bằng của tài sản gắn liền với đất đã
được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong trường hợp thế chấp tài sản
gắn liền với đất hình thành trong tương lai là công trình xây dựng khác (01
bản sao không có chứng thực);
- Văn bản thỏa thuận có công chứng, chứng thực giữa người sử dụng đất
và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất về việc tạo lập tài sản gắn liền với
đất trong trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất mà người sử dụng
đất không đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất (01 bản chính
hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm
bản chính để đối chiếu);
- Giấy tờ chứng minh trong các trường hợp sau:
+ Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người
được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản
sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);
+ Một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp
phí khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm: Hợp đồng bảo đảm hoặc
hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử
dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông
thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực); Văn bản xác nhận (có
chữ ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay
vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp,
nông thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết: Giải quyết hồ sơ đăng ký ngay trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu
nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay
trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải
quyết hồ sơ đăng ký thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận
hồ sơ đăng ký hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân, hộ gia đình, tổ chức.
Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai
Cơ quan thực hiện:
Phiếu yêu cầu đăng ký có chứng nhận của Văn phòng đăng ký đất đai;
Kết quả:
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất đối với trường hợp hồ sơ có Giấy chứng nhận.
Phí đăng ký giao dịch bảo đảm. Mức thu: 80.000 đồng/hồ sơ
Phí, Lệ phí:
Tên mẫu đơn, tờ khai: Phiếu yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
(Mẫu số 01/ĐKTC, Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019)
Không
Yêu cầu, điều kiện:
- Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ pháp lý:
- Luật Nhà ở năm 2014;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ;
- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ;
- Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp;
- Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính;
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- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Kon Tum.
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Mẫu số 01/ĐKTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ TIẾP NHẬN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:
--------------Quyển số …………. Số thứ tự ……………..
………., ngày ... tháng ... năm …...
Cán bộ tiếp nhận
PHIẾU YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN
SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07 ngày 25 tháng 11
năm 2019 của Bộ Tư pháp)
Kính gửi: ………………………………………………
…………………………………………………………..

(ký và ghi rõ họ, tên)

PHẦN KÊ KHAI CỦA CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP
□ Bên nhận thế chấp
Người yêu cầu đăng ký: □ Bên thế chấp
□ Người đại diện của bên thế
□ Quản tài viên
chấp, bên nhận thế chấp
1. Bên thế chấp
1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
1.2. Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
1.3. Số điện thoại (nếu có): …………… Fax (nếu có): ………….. Thư điện tử (nếu có): …………
1.4. □ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh QĐND □ Hộ chiếu
□ GCN đăng ký doanh nghiệp/GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/GP thành lập
và hoạt động □ QĐ thành lập □ GP đầu tư/GCN đầu tư/GCN đăng ký đầu tư
□ Giấy tờ xác định tư cách pháp lý khác: ……………………………………………………………
Số: …………………………………………………………………………………………………….
Cơ quan cấp ………………………… cấp ngày ………… tháng …………… năm ………………
2. Bên nhận thế chấp
2.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
2.2. Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
2.3. Số điện thoại (nếu có): …………… Fax (nếu có): ………….. Thư điện tử (nếu có): …………
2.4. □ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh QĐND □ Hộ chiếu
□ GCN đăng ký doanh nghiệp/GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/GP thành lập
và hoạt động □ QĐ thành lập □ GP đầu tư/GCN đầu tư/GCN đăng ký đầu tư
□ Giấy tờ xác định tư cách pháp lý khác: ……………………………………………………………
Số: …………………………………………………………………………………………………….
Cơ quan cấp ………………………… cấp ngày ………… tháng …………… năm ………………
3. Mô tả tài sản thế chấp
3.1. Quyền sử dụng đất
3.1.1. Thửa đất số: ……………………….; Tờ bản đồ số (nếu có): ………………………………..
Mục đích sử dụng đất: ………………………………………………………………………………
Thời hạn sử dụng đất: ………………………………………………………………………………
3.1.2. Địa chỉ thửa đất: ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
3.1.3. Diện tích đất thế chấp: …………………………………………………………………… m2
(ghi bằng chữ: ……………………………………………………………………………………)
3.1.4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:
Số phát hành: ……………………………, số vào sổ cấp giấy: ………………………………………
Cơ quan cấp: ……………………………., cấp ngày …….. tháng ……. năm ……………………
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3.2. Tài sản gắn liền với đất; tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là
nhà ở
3.2.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:
Số phát hành: …………………… , số vào sổ cấp giấy:
Cơ quan cấp: ………………………………… , cấp ngày ….. tháng …. năm ……………………
3.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: ……………….; Tờ bản đồ số (nếu có): …………………….
3.2.3. Mô tả tài sản gắn liền với đất/tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai: …………
………………………………………………………………………………………………………..
3.3. Nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án xây dựng nhà ở
3.3.1. Tên và địa chỉ dự án có nhà ở hình thành trong tương lai: …………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
3.3.2. Loại nhà ở: □ Căn hộ chung cư; □ Nhà biệt thự; □ Nhà liền kề.
3.3.3. Vị trí căn hộ chung cư/ nhà biệt thự/ nhà liền kề: ……………………………………………..
(đối với căn hộ chung cư: Vị trí tầng: ………………….. ; Số của căn hộ: …………………………;
Tòa nhà ………………………………….…………………………………………………………...)
3.3.4. Diện tích sử dụng: ……………………………….m2
(ghi bằng chữ: ……………..……………………………………………………………………………...)
3.3.5. Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (nếu có):
Số hợp đồng (nếu có): ……………………………………, ký kết ngày ….. tháng …… năm ………
3.4. Dự án xây dựng nhà ở
3.4.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
(nếu có):
Số phát hành: …………………, số vào sổ cấp giấy: ………………………………………………..
Cơ quan cấp: …………………………………………., cấp ngày ……. tháng ……. năm ………..
3.4.2. Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền
Số: ………………………………………………………………………………………………………..
Cơ quan cấp: …………………………………………., cấp ngày ……. tháng ……. năm ………..
3.4.3. Số của thửa đất nơi có dự án xây dựng nhà ở: …………. ; Tờ bản đồ số (nếu có): …….
3.4.4. Tên dự án xây dựng nhà ở: …………………………………………………………………….
3.4.5. Mô tả dự án xây dựng nhà ở: ………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
3.5. Nhà ở hình thành trong tương lai không thuộc dự án xây dựng nhà ở
3.5.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:
Số phát hành: …………………, số vào sổ cấp giấy: ………………………………………………….
Cơ quan cấp: …………………………………………., cấp ngày ….. tháng …… năm ………….
3.5.2. Số của thửa đất nơi có nhà ở hình thành trong tương lai: ….; Tờ bản đồ số (nếu có): ….
3.5.3. Mô tả nhà ở hình thành trong tương lai: ………………………………………………………
4. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có) ………………………, ký kết ngày ….. tháng ….. năm …….
5. Thuộc đối tượng không phải nộp phí đăng ký □
6. Tài liệu kèm theo: ………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
7. Phương thức nhận kết □ Nhận trực tiếp
□ Nhận qua đường bưu điện (ghi rõ địa chỉ)
quả đăng ký:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên Phiếu yêu cầu này là trung thực, đầy đủ,
phù hợp với thỏa thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông
tin đã kê khai.
BÊN THẾ CHẤP (HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN THẾ CHẤP (HOẶC NGƯỜI ĐẠI
CỦA BÊN THẾ CHẤP)
DIỆN CỦA BÊN NHẬN THẾ CHẤP/QUẢN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)
TÀI VIÊN)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)
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PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ
Văn phòng đăng ký đất đai: ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Chứng nhận việc thế chấp …………………………………………………………………………...
đã được đăng ký theo những nội dung kê khai tại Phiếu yêu cầu này tại thời điểm .... giờ....
phút, ngày.... tháng.... năm…….
…………, ngày …. tháng …… năm ……
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ
(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI
1. Hướng dẫn chung
1.1. Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.
1.2. Đối với phần kê khai mà có nhiều lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng với nội
dung lựa chọn
2. Kê khai về bên thế chấp, bên nhận thế chấp:
2.1. Tại điểm 1.4 và điểm 2.4: Nếu bên thế chấp, bên nhận thế chấp là cá nhân trong nước thì kê khai về
chứng minh nhân dân, căn cước công dân, chứng minh được cấp theo Luật sỹ quan Quân đội nhân dân Việt
Nam, Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng hoặc giấy tờ xác định tư cách
pháp lý khác theo quy định của pháp luật; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê
khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký thành lập (nếu có), GCN
đăng ký doanh nghiệp, GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/Giấy phép(GP) thành lập và
hoạt động hoặc Quyết định thành lập hoặc GP đầu tư, GCN đầu tư, GCN đăng ký đầu tư.
2.2. Khi cần kê khai thêm về bên thế chấp, bên nhận thế chấp mà không còn chỗ ghi tại Mẫu số 01/ĐKTC thì
ghi tiếp vào Mẫu số 06/BSCB.
3. Mô tả về tài sản thế chấp:
3.1. Trường hợp tài sản thế chấp không bao gồm quyền sử dụng đất thì không kê khai nội dung về quyền sử
dụng đất tại điểm 3.1.
3.2. Tại điểm 3.2.3: Kê khai như sau:
a) Nếu tài sản thế chấp là nhà thì phải kê khai loại nhà (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, ...), số tầng, diện tích xây
dựng (diện tích chiếm đất), diện tích sử dụng, địa chỉ nhà đó.
b) Trường hợp tài sản thế chấp là nhà chung cư thì ghi tên của nhà chung cư, số tầng, diện tích xây dựng
(diện tích chiếm đất), tổng số căn hộ, địa chỉ nhà chung cư đó.
c) Trường hợp tài sản thế chấp là căn hộ trong nhà chung cư thì ghi "căn hộ chung cư" và ghi số của căn hộ,
tầng số, diện tích sử dụng của căn hộ, địa chỉ nhà chung cư đó.
d) Trường hợp tài sản thế chấp là công trình hạ tầng kỹ thuật thì ghi loại công trình hạ tầng, tên từng hạng
mục công trình và diện tích chiếm đất của hạng mục công trình đó. Đối với công trình kiến trúc khác thì ghi
tên công trình và diện tích chiếm đất của công trình, địa chỉ nơi có công trình.
đ) Trường hợp tài sản thế chấp là cây rừng, cây lâu năm thì ghi loại cây rừng, loại cây lâu năm, diện tích, địa
chỉ nơi có cây rừng, cây lâu năm.
3.2. Tại điểm 3.4.1: Kê khai thông tin về số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất của nơi có dự án xây dựng nhà ở; trường hợp không có Giấy chứng nhận về quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì kê khai thông tin về Quyết định giao đất,
cho thuê đất tại điểm 3.4.2.
3.3. Khi cần kê khai thêm về tài sản thế chấp mà không còn chỗ ghi tại Mẫu số 01/ĐKTC thì ghi tiếp vào
Mẫu số 07/BSTS.
4. Mục bên thế chấp, bên nhận thế chấp ký tên:
4.1. Trường hợp người đại diện của bên thế chấp, bên nhận thế chấp là cá nhân thì ký, ghi rõ họ tên của
người đại diện:
Trường hợp người đại diện của bên thế chấp, bên nhận thế chấp là pháp nhân thì ký, ghi rõ họ tên, chức vụ
của người đại diện hợp pháp của pháp nhân và đóng dấu của pháp nhân là đại diện.
4.2. Trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là Quản tài viên thì Quản tài viên phải ký, ghi rõ họ tên,
chức danh và đóng dấu vào Phiếu yêu cầu tại phần chữ ký, con dấu bên nhận thế chấp, đồng thời bên thế
chấp và bên nhận thế chấp không phải ký và đóng dấu vào Phiếu yêu cầu.
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Mẫu số 06/BSCB
TRANG BỔ SUNG VỀ CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP
(Ban hành kèm theo Thông tư 07 ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tư pháp)
1. □ Bên thế chấp □ Bên nhận thế chấp □ Người đại diện của bên thế chấp, bên nhận thế chấp
□ Quản tài viên
1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
1.2. Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
1.3. Số điện thoại (nếu có): …………………….… Fax (nếu có): ………………………………….
Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ………………………………………………………………………..
1.4. □ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh QĐND □ Hộ chiếu
□ GCN đăng ký doanh nghiệp/GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/GP thành lập
và hoạt động □ QĐ thành lập □ GP đầu tư/GCN đầu tư/GCN đăng ký đầu tư
□ Giấy tờ xác định tư cách pháp lý khác: ……………………………………………………………
Số: ………………………………………………………………………………………………………….
Cơ quan cấp …………………………… cấp ngày ………… tháng …………… năm ………………
2. □ Bên thế chấp □ Bên nhận thế chấp □ Người đại diện của bên thế chấp, bên nhận thế chấp
□ Quản tài viên
2.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
2.2. Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
2.3. Số điện thoại (nếu có): …………………..… Fax (nếu có): ……………………………………
Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ………………………………………………………………………..
2.4. □ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh QĐND □ Hộ chiếu
□ GCN đăng ký doanh nghiệp/GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/GP thành lập
và hoạt động □ QĐ thành lập □ GP đầu tư/GCN đầu tư/GCN đăng ký đầu tư
□ Giấy tờ xác định tư cách pháp lý khác: ……………………………………………………………
Số: ………………………………………………………………………………………………………….
Cơ quan cấp …………………………… cấp ngày ………… tháng …………… năm ………………
(Khi cần kê khai thêm về các bên ký kết hợp đồng thế chấp thì kê khai tiếp theo các thông tin đã
hướng dẫn ở trên)
NGƯỜI YÊU CẦU ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)
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Mẫu số 07/BSTS
TRANG BỔ SUNG VỀ TÀI SẢN THẾ CHẤP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07 ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tư pháp)
(Nội dung ghi bổ sung phải kê khai rõ: bổ sung cho điểm nào, nội dung nào của phiếu yêu cầu đăng
ký.
Mỗi nội dung bổ sung phải được kê khai cách nhau 01 dòng kẻ)
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
NGƯỜI YÊU CẦU ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)
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2. Thủ tục: Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài
sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng
nhận
Bước 1: Người yêu cầu đăng ký là tổ chức; hộ gia, đình cá nhân (có đất
thuộc địa bàn thành phố Kon Tum) nộp hồ sơ đăng ký thế chấp tại Trung
tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu
chính.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến
16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghĩ lễ, tết theo
quy định của pháp luật).
* Hộ gia đình cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết của
UBND cấp huyện hoặc gửi qua đường bưu chính.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến
16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghĩ lễ, tết theo
quy định của pháp luật).
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết kiểm tra
thành phần, số lượng hồ sơ và tiếp nhận chuyển cho Văn phòng Đăng ký
đất đai tỉnh (đối với tổ chức); Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (đối
với hộ gia đình, cá nhân) để giải quyết.
Bước 3: Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Văn phòng đăng ký đất đai/
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có văn bản nêu rõ lý do không giải
quyết và hướng dẫn người sử dụng đất bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy
định.
Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì Văn phòng đăng ký đất đai/ Chi nhánh Văn
phòng Đăng ký đất đai ghi nội dung và thời điểm đăng ký theo đúng thứ tự
tiếp nhận hồ sơ vào Sổ địa chính và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Sau đó chứng nhận
nội dung đăng ký vào Phiếu yêu cầu đăng ký.
Chuyển kết quả giải quyết cho Trung tâm phục vụ Hành chính công/ Bộ
phận tiếp nhận và trả kết.
Bước 4: Người yêu cầu đăng ký nhận kết quả đăng ký tại Trung tâm phục
vụ Hành chính công tỉnh/ Bộ phận tiếp nhận và trả kết hoặc gửi qua đường
bưu điện có bảo đảm theo lựa chọn của người yêu cầu đăng ký.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến
16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghĩ lễ, tết theo
quy định của pháp luật).
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu điện có
bảo đảm;
Thành phần, số lượng a) Thành phần hồ sơ:
* Trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài
hồ sơ:
sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên
Giấy chứng nhận mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người
sử dụng đất, hồ sơ gồm:
- Phiếu yêu cầu đăng ký (01 bản chính - theo mẫu);
- Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực
trong trường hợp pháp luật quy định (01 bản chính hoặc 01 bản sao có
chứng thực);
- Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất hoặc một trong các loại giấy chứng nhận quy
định tại khoản 2 Điều 97 của Luật đất đai (gọi chung là Giấy chứng nhận);
- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người
Trình tự thực hiện:
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được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản
sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);
- Một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp
phí khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm: Hợp đồng bảo đảm hoặc
hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử
dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông
thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực); Văn bản xác nhận (có
chữ ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay
vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp,
nông thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);
- Hồ sơ đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy
định của pháp luật đất đai.
* Trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài
sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên
Giấy chứng nhận và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là
người sử dụng đất, hồ sơ gồm:
- Phiếu yêu cầu đăng ký (01 bản chính - theo mẫu);
- Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực
trong trường hợp pháp luật quy định (01 bản chính hoặc 01 bản sao có
chứng thực);
- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người
được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản
sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);
- Một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp
phí khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm: Hợp đồng bảo đảm hoặc
hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử
dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông
thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực); Văn bản xác nhận (có
chữ ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay
vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp,
nông thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);
- Hồ sơ đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy
định của pháp luật đất đai.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết: Giải quyết hồ sơ đăng ký ngay trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu
nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay
trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải
quyết hồ sơ đăng ký thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận
hồ sơ đăng ký hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân, hộ gia đình, tổ chức.
Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai
Cơ quan thực hiện:
Phiếu yêu cầu đăng ký có chứng nhận của Văn phòng đăng ký đất đai;
Kết quả:
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất đối với trường hợp hồ sơ có Giấy chứng nhận.
Phí đăng ký giao dịch bảo đảm: 80.000 đồng/hồ sơ
Phí, Lệ phí:
Tên mẫu đơn, tờ khai Phiếu yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
(Mẫu số 01/ĐKTC, Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019)
Không
Yêu cầu, điều kiện:
- Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ pháp lý:
- Luật Nhà ở năm 2014;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ;
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- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ;
- Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp;
- Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính;
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Kon Tum.

271

Mẫu số 01/ĐKTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ TIẾP NHẬN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:
--------------Quyển số …………. Số thứ tự ……………..
………., ngày ... tháng ... năm …...
Cán bộ tiếp nhận
PHIẾU YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN
SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07 ngày 25 tháng 11
năm 2019 của Bộ Tư pháp)
Kính gửi: ………………………………………………
…………………………………………………………..

(ký và ghi rõ họ, tên)

PHẦN KÊ KHAI CỦA CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP
□ Bên nhận thế chấp
Người yêu cầu đăng ký: □ Bên thế chấp
□ Người đại diện của bên thế
□ Quản tài viên
chấp, bên nhận thế chấp
1. Bên thế chấp
1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
1.2. Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
1.3. Số điện thoại (nếu có): …………… Fax (nếu có): ………….. Thư điện tử (nếu có): …………
1.4. □ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh QĐND □ Hộ chiếu
□ GCN đăng ký doanh nghiệp/GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/GP thành lập
và hoạt động □ QĐ thành lập □ GP đầu tư/GCN đầu tư/GCN đăng ký đầu tư
□ Giấy tờ xác định tư cách pháp lý khác: ……………………………………………………………
Số: …………………………………………………………………………………………………….
Cơ quan cấp ………………………… cấp ngày ………… tháng …………… năm ………………
2. Bên nhận thế chấp
2.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
2.2. Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
2.3. Số điện thoại (nếu có): …………… Fax (nếu có): ………….. Thư điện tử (nếu có): …………
2.4. □ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh QĐND □ Hộ chiếu
□ GCN đăng ký doanh nghiệp/GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/GP thành lập
và hoạt động □ QĐ thành lập □ GP đầu tư/GCN đầu tư/GCN đăng ký đầu tư
□ Giấy tờ xác định tư cách pháp lý khác: ……………………………………………………………
Số: …………………………………………………………………………………………………….
Cơ quan cấp ………………………… cấp ngày ………… tháng …………… năm ………………
3. Mô tả tài sản thế chấp
3.1. Quyền sử dụng đất
3.1.1. Thửa đất số: ……………………….; Tờ bản đồ số (nếu có): ………………………………..
Mục đích sử dụng đất: ………………………………………………………………………………
Thời hạn sử dụng đất: ………………………………………………………………………………
3.1.2. Địa chỉ thửa đất: ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
3.1.3. Diện tích đất thế chấp: …………………………………………………………………… m2
(ghi bằng chữ: ……………………………………………………………………………………)
3.1.4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:
Số phát hành: ……………………………, số vào sổ cấp giấy: ………………………………………
Cơ quan cấp: ……………………………., cấp ngày …….. tháng ……. năm ……………………
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3.2. Tài sản gắn liền với đất; tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là
nhà ở
3.2.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:
Số phát hành: …………………… , số vào sổ cấp giấy:
Cơ quan cấp: ………………………………… , cấp ngày ….. tháng …. năm ……………………
3.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: ……………….; Tờ bản đồ số (nếu có): …………………….
3.2.3. Mô tả tài sản gắn liền với đất/tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai: …………
………………………………………………………………………………………………………..
3.3. Nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án xây dựng nhà ở
3.3.1. Tên và địa chỉ dự án có nhà ở hình thành trong tương lai: …………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
3.3.2. Loại nhà ở: □ Căn hộ chung cư; □ Nhà biệt thự; □ Nhà liền kề.
3.3.3. Vị trí căn hộ chung cư/ nhà biệt thự/ nhà liền kề: ……………………………………………..
(đối với căn hộ chung cư: Vị trí tầng: ………………….. ; Số của căn hộ: …………………………;
Tòa nhà ………………………………….…………………………………………………………...)
3.3.4. Diện tích sử dụng: ……………………………….m2
(ghi bằng chữ: ……………..……………………………………………………………………………...)
3.3.5. Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (nếu có):
Số hợp đồng (nếu có): ……………………………………, ký kết ngày ….. tháng …… năm ………
3.4. Dự án xây dựng nhà ở
3.4.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
(nếu có):
Số phát hành: …………………, số vào sổ cấp giấy: ………………………………………………..
Cơ quan cấp: …………………………………………., cấp ngày ……. tháng ……. năm ………..
3.4.2. Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền
Số: ………………………………………………………………………………………………………..
Cơ quan cấp: …………………………………………., cấp ngày ……. tháng ……. năm ………..
3.4.3. Số của thửa đất nơi có dự án xây dựng nhà ở: …………. ; Tờ bản đồ số (nếu có): …….
3.4.4. Tên dự án xây dựng nhà ở: …………………………………………………………………….
3.4.5. Mô tả dự án xây dựng nhà ở: ………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
3.5. Nhà ở hình thành trong tương lai không thuộc dự án xây dựng nhà ở
3.5.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:
Số phát hành: …………………, số vào sổ cấp giấy: ………………………………………………….
Cơ quan cấp: …………………………………………., cấp ngày ….. tháng …… năm ………….
3.5.2. Số của thửa đất nơi có nhà ở hình thành trong tương lai: ….; Tờ bản đồ số (nếu có): ….
3.5.3. Mô tả nhà ở hình thành trong tương lai: ………………………………………………………
4. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có) ………………………, ký kết ngày ….. tháng ….. năm …….
5. Thuộc đối tượng không phải nộp phí đăng ký □
6. Tài liệu kèm theo: ………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
7. Phương thức nhận kết □ Nhận trực tiếp
□ Nhận qua đường bưu điện (ghi rõ địa chỉ)
quả đăng ký:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên Phiếu yêu cầu này là trung thực, đầy đủ,
phù hợp với thỏa thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông
tin đã kê khai.
BÊN THẾ CHẤP (HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN THẾ CHẤP (HOẶC NGƯỜI ĐẠI
CỦA BÊN THẾ CHẤP)
DIỆN CỦA BÊN NHẬN THẾ CHẤP/QUẢN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)
TÀI VIÊN)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)
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PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ
Văn phòng đăng ký đất đai: ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Chứng nhận việc thế chấp …………………………………………………………………………...
đã được đăng ký theo những nội dung kê khai tại Phiếu yêu cầu này tại thời điểm .... giờ....
phút, ngày.... tháng.... năm…….
…………, ngày …. tháng …… năm ……
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ
(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI
1. Hướng dẫn chung
1.1. Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.
1.2. Đối với phần kê khai mà có nhiều lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng với nội
dung lựa chọn
2. Kê khai về bên thế chấp, bên nhận thế chấp:
2.1. Tại điểm 1.4 và điểm 2.4: Nếu bên thế chấp, bên nhận thế chấp là cá nhân trong nước thì kê khai về
chứng minh nhân dân, căn cước công dân, chứng minh được cấp theo Luật sỹ quan Quân đội nhân dân Việt
Nam, Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng hoặc giấy tờ xác định tư cách
pháp lý khác theo quy định của pháp luật; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê
khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký thành lập (nếu có), GCN
đăng ký doanh nghiệp, GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/Giấy phép(GP) thành lập và
hoạt động hoặc Quyết định thành lập hoặc GP đầu tư, GCN đầu tư, GCN đăng ký đầu tư.
2.2. Khi cần kê khai thêm về bên thế chấp, bên nhận thế chấp mà không còn chỗ ghi tại Mẫu số 01/ĐKTC thì
ghi tiếp vào Mẫu số 06/BSCB.
3. Mô tả về tài sản thế chấp:
3.1. Trường hợp tài sản thế chấp không bao gồm quyền sử dụng đất thì không kê khai nội dung về quyền sử
dụng đất tại điểm 3.1.
3.2. Tại điểm 3.2.3: Kê khai như sau:
a) Nếu tài sản thế chấp là nhà thì phải kê khai loại nhà (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, ...), số tầng, diện tích xây
dựng (diện tích chiếm đất), diện tích sử dụng, địa chỉ nhà đó.
b) Trường hợp tài sản thế chấp là nhà chung cư thì ghi tên của nhà chung cư, số tầng, diện tích xây dựng
(diện tích chiếm đất), tổng số căn hộ, địa chỉ nhà chung cư đó.
c) Trường hợp tài sản thế chấp là căn hộ trong nhà chung cư thì ghi "căn hộ chung cư" và ghi số của căn hộ,
tầng số, diện tích sử dụng của căn hộ, địa chỉ nhà chung cư đó.
d) Trường hợp tài sản thế chấp là công trình hạ tầng kỹ thuật thì ghi loại công trình hạ tầng, tên từng hạng
mục công trình và diện tích chiếm đất của hạng mục công trình đó. Đối với công trình kiến trúc khác thì ghi
tên công trình và diện tích chiếm đất của công trình, địa chỉ nơi có công trình.
đ) Trường hợp tài sản thế chấp là cây rừng, cây lâu năm thì ghi loại cây rừng, loại cây lâu năm, diện tích, địa
chỉ nơi có cây rừng, cây lâu năm.
3.2. Tại điểm 3.4.1: Kê khai thông tin về số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất của nơi có dự án xây dựng nhà ở; trường hợp không có Giấy chứng nhận về quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì kê khai thông tin về Quyết định giao đất,
cho thuê đất tại điểm 3.4.2.
3.3. Khi cần kê khai thêm về tài sản thế chấp mà không còn chỗ ghi tại Mẫu số 01/ĐKTC thì ghi tiếp vào
Mẫu số 07/BSTS.
4. Mục bên thế chấp, bên nhận thế chấp ký tên:
4.1. Trường hợp người đại diện của bên thế chấp, bên nhận thế chấp là cá nhân thì ký, ghi rõ họ tên của
người đại diện:
Trường hợp người đại diện của bên thế chấp, bên nhận thế chấp là pháp nhân thì ký, ghi rõ họ tên, chức vụ
của người đại diện hợp pháp của pháp nhân và đóng dấu của pháp nhân là đại diện.
4.2. Trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là Quản tài viên thì Quản tài viên phải ký, ghi rõ họ tên,
chức danh và đóng dấu vào Phiếu yêu cầu tại phần chữ ký, con dấu bên nhận thế chấp, đồng thời bên thế
chấp và bên nhận thế chấp không phải ký và đóng dấu vào Phiếu yêu cầu.
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Mẫu số 06/BSCB
TRANG BỔ SUNG VỀ CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP
(Ban hành kèm theo Thông tư 07 ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tư pháp)
1. □ Bên thế chấp □ Bên nhận thế chấp □ Người đại diện của bên thế chấp, bên nhận thế chấp
□ Quản tài viên
1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
1.2. Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
1.3. Số điện thoại (nếu có): …………………….… Fax (nếu có): ………………………………….
Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ………………………………………………………………………..
1.4. □ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh QĐND □ Hộ chiếu
□ GCN đăng ký doanh nghiệp/GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/GP thành lập
và hoạt động □ QĐ thành lập □ GP đầu tư/GCN đầu tư/GCN đăng ký đầu tư
□ Giấy tờ xác định tư cách pháp lý khác: ……………………………………………………………
Số: ………………………………………………………………………………………………………….
Cơ quan cấp …………………………… cấp ngày ………… tháng …………… năm ………………
2. □ Bên thế chấp □ Bên nhận thế chấp □ Người đại diện của bên thế chấp, bên nhận thế chấp
□ Quản tài viên
2.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
2.2. Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
2.3. Số điện thoại (nếu có): …………………..… Fax (nếu có): ……………………………………
Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ………………………………………………………………………..
2.4. □ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh QĐND □ Hộ chiếu
□ GCN đăng ký doanh nghiệp/GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/GP thành lập
và hoạt động □ QĐ thành lập □ GP đầu tư/GCN đầu tư/GCN đăng ký đầu tư
□ Giấy tờ xác định tư cách pháp lý khác: ……………………………………………………………
Số: ………………………………………………………………………………………………………….
Cơ quan cấp …………………………… cấp ngày ………… tháng …………… năm ………………
(Khi cần kê khai thêm về các bên ký kết hợp đồng thế chấp thì kê khai tiếp theo các thông tin đã
hướng dẫn ở trên)
NGƯỜI YÊU CẦU ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)
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Mẫu số 07/BSTS
TRANG BỔ SUNG VỀ TÀI SẢN THẾ CHẤP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07 ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tư pháp)
(Nội dung ghi bổ sung phải kê khai rõ: bổ sung cho điểm nào, nội dung nào của phiếu yêu cầu đăng
ký.
Mỗi nội dung bổ sung phải được kê khai cách nhau 01 dòng kẻ)
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
NGƯỜI YÊU CẦU ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)
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3. Thủ tục: Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành
trong tương lai
Bước 1: Người yêu cầu đăng ký là tổ chức; hộ gia, đình cá nhân (có đất
thuộc địa bàn thành phố Kon Tum) nộp hồ sơ đăng ký thế chấp tại Trung
tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu
chính.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến
16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghĩ lễ, tết theo
quy định của pháp luật).
* Hộ gia đình cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của
UBND cấp huyện hoặc gửi qua đường bưu chính.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến
16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghĩ lễ, tết theo
quy định của pháp luật).
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công/
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ và
tiếp nhận chuyển cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (đối với tổ chức);
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (đối với hộ gia đình, cá nhân) để
giải quyết.
Bước 3: Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Văn phòng đăng ký đất đai/
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có văn bản nêu rõ lý do không giải
quyết và hướng dẫn người sử dụng đất bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy
định.
Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì Văn phòng đăng ký đất đai/ Chi nhánh Văn
phòng Đăng ký đất đai ghi nội dung và thời điểm đăng ký theo đúng thứ tự
tiếp nhận hồ sơ vào Sổ địa chính và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Chứng nhận nội dung
đăng ký vào Phiếu yêu cầu đăng ký.
Bước 4: Người yêu cầu đăng ký nhận kết quả đăng ký tại Trung tâm phục
vụ Hành chính công tỉnh/ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc gửi qua
đường bưu điện có bảo đảm theo lựa chọn của người yêu cầu đăng ký.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến
16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghĩ lễ, tết theo
quy định của pháp luật).
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu điện có
bảo đảm;
Thành phần, số lượng a) Thành phần hồ sơ:
* Trường hợp đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình
hồ sơ:
thành trong tương lai xây dựng trong dự án của chủ đầu tư, hồ sơ gồm:
- Phiếu yêu cầu đăng ký (01 bản chính - theo mẫu);
- Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực
trong trường hợp pháp luật quy định (01 bản chính hoặc 01 bản sao có
chứng thực);
- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người
được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản
sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);
- Bản chính Giấy chứng nhận hoặc bản chính Quyết định giao đất, cho
thuê đất do cơ quan có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư;
- Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật phải xin phép xây dựng
hoặc Quyết định phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật phải
lập dự án đầu tư (01 bản sao không có chứng thực), trừ trường hợp hợp
Trình tự thực hiện:

277

Thời hạn giải quyết:

đồng thế chấp tài sản đó có công chứng, chứng thực;
- Một trong các loại Bản vẽ thiết kế theo quy định của pháp luật về xây
dựng thể hiện được mặt bằng công trình của dự án hoặc mặt bằng của công
trình xây dựng trong dự án đó đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
đối với trường hợp thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở (01 bản sao
không có chứng thực).
* Trường hợp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai của cá
nhân, pháp nhân, hộ gia đình mua nhà ở hình thành trong tương lai trong
dự án đầu tư xây dựng nhà ở, hồ sơ gồm:
- Phiếu yêu cầu đăng ký (01 bản chính - theo mẫu);
- Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực
trong trường hợp pháp luật quy định (01 bản chính hoặc 01 bản sao có
chứng thực);
- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người
được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản
sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);
- Hợp đồng mua bán nhà ở được ký giữa bên thế chấp với chủ đầu tư phù
hợp với quy định của pháp luật về nhà ở (01 bản chính hoặc 01 bản sao có
chứng thực).
- Trường hợp bên thế chấ p là bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán
nhà ở thì, phải nộp thêm văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở
phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở (01 bản chính hoặc 01 bản
sao có chứng thực).
* Trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với nhà ở
hình thành trong tương lai hoặc đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong
tương lai của cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình xây dựng trên thửa đất thuộc
quyền sử dụng của mình, hồ sơ gồm:
- Phiếu yêu cầu đăng ký (01 bản chính - theo mẫu);
- Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực
trong trường hợp pháp luật quy định (01 bản chính hoặc 01 bản sao có
chứng thực);
- Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất hoặc một trong các loại giấy chứng nhận quy
định tại khoản 2 Điều 97 của Luật đất đai (gọi chung là Giấy chứng nhận);
- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người
được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản
sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);
- Một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp
phí khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm: Hợp đồng bảo đảm hoặc
hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử
dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông
thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực); Văn bản xác nhận (có
chữ ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay
vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp,
nông thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);
- Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật phải xin phép xây dựng,
trừ trường hợp hợp đồng thế chấp tài sản có công chứng, chứng thực (01
bản sao không có chứng thực).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Giải quyết hồ sơ đăng ký ngay trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu
nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay
trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải
quyết hồ sơ đăng ký thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận
hồ sơ đăng ký hợp lệ.
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Cá nhân, hộ gia đình, tổ chức
Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất dai
Phiếu yêu cầu đăng ký có chứng nhận của Văn phòng đăng ký đất đai;
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất đối với trường hợp hồ sơ có Giấy chứng nhận.
Phí đăng ký giao dịch bảo đảm: 80.000 đồng/hồ sơ
Phí, Lệ phí:
Tên mẫu đơn, tờ khai: Phiếu yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
(Mẫu số 01/ĐKTC, Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019)
Không
Yêu cầu, điều kiện:
- Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ pháp lý:
- Luật Nhà ở năm 2014;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ;
- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ;
- Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp;
- Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính;
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Kon Tum.
Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:
Kết quả:
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Mẫu số 01/ĐKTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ TIẾP NHẬN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:
--------------Quyển số …………. Số thứ tự ……………..
………., ngày ... tháng ... năm …...
Cán bộ tiếp nhận
PHIẾU YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN
SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07 ngày 25 tháng 11
năm 2019 của Bộ Tư pháp)
Kính gửi: ………………………………………………
…………………………………………………………..

(ký và ghi rõ họ, tên)

PHẦN KÊ KHAI CỦA CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP
□ Bên nhận thế chấp
Người yêu cầu đăng ký: □ Bên thế chấp
□ Người đại diện của bên thế
□ Quản tài viên
chấp, bên nhận thế chấp
1. Bên thế chấp
1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
1.2. Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
1.3. Số điện thoại (nếu có): …………… Fax (nếu có): ………….. Thư điện tử (nếu có): …………
1.4. □ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh QĐND □ Hộ chiếu
□ GCN đăng ký doanh nghiệp/GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/GP thành lập
và hoạt động □ QĐ thành lập □ GP đầu tư/GCN đầu tư/GCN đăng ký đầu tư
□ Giấy tờ xác định tư cách pháp lý khác: ……………………………………………………………
Số: …………………………………………………………………………………………………….
Cơ quan cấp ………………………… cấp ngày ………… tháng …………… năm ………………
2. Bên nhận thế chấp
2.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
2.2. Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
2.3. Số điện thoại (nếu có): …………… Fax (nếu có): ………….. Thư điện tử (nếu có): …………
2.4. □ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh QĐND □ Hộ chiếu
□ GCN đăng ký doanh nghiệp/GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/GP thành lập
và hoạt động □ QĐ thành lập □ GP đầu tư/GCN đầu tư/GCN đăng ký đầu tư
□ Giấy tờ xác định tư cách pháp lý khác: ……………………………………………………………
Số: …………………………………………………………………………………………………….
Cơ quan cấp ………………………… cấp ngày ………… tháng …………… năm ………………
3. Mô tả tài sản thế chấp
3.1. Quyền sử dụng đất
3.1.1. Thửa đất số: ……………………….; Tờ bản đồ số (nếu có): ………………………………..
Mục đích sử dụng đất: ………………………………………………………………………………
Thời hạn sử dụng đất: ………………………………………………………………………………
3.1.2. Địa chỉ thửa đất: ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
3.1.3. Diện tích đất thế chấp: …………………………………………………………………… m2
(ghi bằng chữ: ……………………………………………………………………………………)
3.1.4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:
Số phát hành: ……………………………, số vào sổ cấp giấy: ………………………………………
Cơ quan cấp: ……………………………., cấp ngày …….. tháng ……. năm ……………………
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3.2. Tài sản gắn liền với đất; tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là
nhà ở
3.2.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:
Số phát hành: …………………… , số vào sổ cấp giấy:
Cơ quan cấp: ………………………………… , cấp ngày ….. tháng …. năm ……………………
3.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: ……………….; Tờ bản đồ số (nếu có): …………………….
3.2.3. Mô tả tài sản gắn liền với đất/tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai: …………
………………………………………………………………………………………………………..
3.3. Nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án xây dựng nhà ở
3.3.1. Tên và địa chỉ dự án có nhà ở hình thành trong tương lai: …………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
3.3.2. Loại nhà ở: □ Căn hộ chung cư; □ Nhà biệt thự; □ Nhà liền kề.
3.3.3. Vị trí căn hộ chung cư/ nhà biệt thự/ nhà liền kề: ……………………………………………..
(đối với căn hộ chung cư: Vị trí tầng: ………………….. ; Số của căn hộ: …………………………;
Tòa nhà ………………………………….…………………………………………………………...)
3.3.4. Diện tích sử dụng: ……………………………….m2
(ghi bằng chữ: ……………..……………………………………………………………………………...)
3.3.5. Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (nếu có):
Số hợp đồng (nếu có): ……………………………………, ký kết ngày ….. tháng …… năm ………
3.4. Dự án xây dựng nhà ở
3.4.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
(nếu có):
Số phát hành: …………………, số vào sổ cấp giấy: ………………………………………………..
Cơ quan cấp: …………………………………………., cấp ngày ……. tháng ……. năm ………..
3.4.2. Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền
Số: ………………………………………………………………………………………………………..
Cơ quan cấp: …………………………………………., cấp ngày ……. tháng ……. năm ………..
3.4.3. Số của thửa đất nơi có dự án xây dựng nhà ở: …………. ; Tờ bản đồ số (nếu có): …….
3.4.4. Tên dự án xây dựng nhà ở: …………………………………………………………………….
3.4.5. Mô tả dự án xây dựng nhà ở: ………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
3.5. Nhà ở hình thành trong tương lai không thuộc dự án xây dựng nhà ở
3.5.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:
Số phát hành: …………………, số vào sổ cấp giấy: ………………………………………………….
Cơ quan cấp: …………………………………………., cấp ngày ….. tháng …… năm ………….
3.5.2. Số của thửa đất nơi có nhà ở hình thành trong tương lai: ….; Tờ bản đồ số (nếu có): ….
3.5.3. Mô tả nhà ở hình thành trong tương lai: ………………………………………………………
4. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có) ………………………, ký kết ngày ….. tháng ….. năm …….
5. Thuộc đối tượng không phải nộp phí đăng ký □
6. Tài liệu kèm theo: ………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
7. Phương thức nhận kết □ Nhận trực tiếp
□ Nhận qua đường bưu điện (ghi rõ địa chỉ)
quả đăng ký:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên Phiếu yêu cầu này là trung thực, đầy đủ,
phù hợp với thỏa thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông
tin đã kê khai.
BÊN THẾ CHẤP (HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN THẾ CHẤP (HOẶC NGƯỜI ĐẠI
CỦA BÊN THẾ CHẤP)
DIỆN CỦA BÊN NHẬN THẾ CHẤP/QUẢN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)
TÀI VIÊN)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)
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PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ
Văn phòng đăng ký đất đai: ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Chứng nhận việc thế chấp …………………………………………………………………………...
đã được đăng ký theo những nội dung kê khai tại Phiếu yêu cầu này tại thời điểm .... giờ....
phút, ngày.... tháng.... năm…….
…………, ngày …. tháng …… năm ……
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ
(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI
1. Hướng dẫn chung
1.1. Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.
1.2. Đối với phần kê khai mà có nhiều lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng với nội
dung lựa chọn
2. Kê khai về bên thế chấp, bên nhận thế chấp:
2.1. Tại điểm 1.4 và điểm 2.4: Nếu bên thế chấp, bên nhận thế chấp là cá nhân trong nước thì kê khai về
chứng minh nhân dân, căn cước công dân, chứng minh được cấp theo Luật sỹ quan Quân đội nhân dân Việt
Nam, Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng hoặc giấy tờ xác định tư cách
pháp lý khác theo quy định của pháp luật; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê
khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký thành lập (nếu có), GCN
đăng ký doanh nghiệp, GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/Giấy phép(GP) thành lập và
hoạt động hoặc Quyết định thành lập hoặc GP đầu tư, GCN đầu tư, GCN đăng ký đầu tư.
2.2. Khi cần kê khai thêm về bên thế chấp, bên nhận thế chấp mà không còn chỗ ghi tại Mẫu số 01/ĐKTC thì
ghi tiếp vào Mẫu số 06/BSCB.
3. Mô tả về tài sản thế chấp:
3.1. Trường hợp tài sản thế chấp không bao gồm quyền sử dụng đất thì không kê khai nội dung về quyền sử
dụng đất tại điểm 3.1.
3.2. Tại điểm 3.2.3: Kê khai như sau:
a) Nếu tài sản thế chấp là nhà thì phải kê khai loại nhà (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, ...), số tầng, diện tích xây
dựng (diện tích chiếm đất), diện tích sử dụng, địa chỉ nhà đó.
b) Trường hợp tài sản thế chấp là nhà chung cư thì ghi tên của nhà chung cư, số tầng, diện tích xây dựng
(diện tích chiếm đất), tổng số căn hộ, địa chỉ nhà chung cư đó.
c) Trường hợp tài sản thế chấp là căn hộ trong nhà chung cư thì ghi "căn hộ chung cư" và ghi số của căn hộ,
tầng số, diện tích sử dụng của căn hộ, địa chỉ nhà chung cư đó.
d) Trường hợp tài sản thế chấp là công trình hạ tầng kỹ thuật thì ghi loại công trình hạ tầng, tên từng hạng
mục công trình và diện tích chiếm đất của hạng mục công trình đó. Đối với công trình kiến trúc khác thì ghi
tên công trình và diện tích chiếm đất của công trình, địa chỉ nơi có công trình.
đ) Trường hợp tài sản thế chấp là cây rừng, cây lâu năm thì ghi loại cây rừng, loại cây lâu năm, diện tích, địa
chỉ nơi có cây rừng, cây lâu năm.
3.2. Tại điểm 3.4.1: Kê khai thông tin về số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất của nơi có dự án xây dựng nhà ở; trường hợp không có Giấy chứng nhận về quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì kê khai thông tin về Quyết định giao đất,
cho thuê đất tại điểm 3.4.2.
3.3. Khi cần kê khai thêm về tài sản thế chấp mà không còn chỗ ghi tại Mẫu số 01/ĐKTC thì ghi tiếp vào
Mẫu số 07/BSTS.
4. Mục bên thế chấp, bên nhận thế chấp ký tên:
4.1. Trường hợp người đại diện của bên thế chấp, bên nhận thế chấp là cá nhân thì ký, ghi rõ họ tên của
người đại diện:
Trường hợp người đại diện của bên thế chấp, bên nhận thế chấp là pháp nhân thì ký, ghi rõ họ tên, chức vụ
của người đại diện hợp pháp của pháp nhân và đóng dấu của pháp nhân là đại diện.
4.2. Trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là Quản tài viên thì Quản tài viên phải ký, ghi rõ họ tên,
chức danh và đóng dấu vào Phiếu yêu cầu tại phần chữ ký, con dấu bên nhận thế chấp, đồng thời bên thế
chấp và bên nhận thế chấp không phải ký và đóng dấu vào Phiếu yêu cầu.
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Mẫu số 06/BSCB
TRANG BỔ SUNG VỀ CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP
(Ban hành kèm theo Thông tư 07 ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tư pháp)
1. □ Bên thế chấp □ Bên nhận thế chấp □ Người đại diện của bên thế chấp, bên nhận thế chấp
□ Quản tài viên
1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
1.2. Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
1.3. Số điện thoại (nếu có): …………………….… Fax (nếu có): ………………………………….
Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ………………………………………………………………………..
1.4. □ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh QĐND □ Hộ chiếu
□ GCN đăng ký doanh nghiệp/GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/GP thành lập
và hoạt động □ QĐ thành lập □ GP đầu tư/GCN đầu tư/GCN đăng ký đầu tư
□ Giấy tờ xác định tư cách pháp lý khác: ……………………………………………………………
Số: ………………………………………………………………………………………………………….
Cơ quan cấp …………………………… cấp ngày ………… tháng …………… năm ………………
2. □ Bên thế chấp □ Bên nhận thế chấp □ Người đại diện của bên thế chấp, bên nhận thế chấp
□ Quản tài viên
2.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
2.2. Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
2.3. Số điện thoại (nếu có): …………………..… Fax (nếu có): ……………………………………
Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ………………………………………………………………………..
2.4. □ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh QĐND □ Hộ chiếu
□ GCN đăng ký doanh nghiệp/GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/GP thành lập
và hoạt động □ QĐ thành lập □ GP đầu tư/GCN đầu tư/GCN đăng ký đầu tư
□ Giấy tờ xác định tư cách pháp lý khác: ……………………………………………………………
Số: ………………………………………………………………………………………………………….
Cơ quan cấp …………………………… cấp ngày ………… tháng …………… năm ………………
(Khi cần kê khai thêm về các bên ký kết hợp đồng thế chấp thì kê khai tiếp theo các thông tin đã
hướng dẫn ở trên)
NGƯỜI YÊU CẦU ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)
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Mẫu số 07/BSTS
TRANG BỔ SUNG VỀ TÀI SẢN THẾ CHẤP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07 ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tư pháp)
(Nội dung ghi bổ sung phải kê khai rõ: bổ sung cho điểm nào, nội dung nào của phiếu yêu cầu đăng
ký.
Mỗi nội dung bổ sung phải được kê khai cách nhau 01 dòng kẻ)
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
NGƯỜI YÊU CẦU ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)

284

4. Thủ tục: Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng
mua bán nhà ở
Bước 1: Người yêu cầu đăng ký là tổ chức; hộ gia, đình cá nhân (có đất
thuộc địa bàn thành phố Kon Tum) nộp hồ sơ đăng ký thế chấp tại Trung
tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu
chính.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến
16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghĩ lễ, tết theo
quy định của pháp luật).
* Hộ gia đình cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của
UBND cấp huyện hoặc gửi qua đường bưu chính.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến
16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghĩ lễ, tết theo
quy định của pháp luật).
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công/
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện kiểm tra thành
phần, số lượng hồ sơ và tiếp nhận chuyển cho Văn phòng Đăng ký đất đai
tỉnh (đối với tổ chức); Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (đối với hộ
gia đình, cá nhân) để giải quyết.
Bước 3: Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Văn phòng đăng ký đất đai/
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có văn bản nêu rõ lý do không giải
quyết và hướng dẫn người sử dụng đất bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy
định.
Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì Văn phòng đăng ký đất đai/ Chi nhánh Văn
phòng Đăng ký đất đai ghi nội dung và thời điểm đăng ký theo đúng thứ tự
tiếp nhận hồ sơ vào Sổ địa chính và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Sau đó chứng nhận
nội dung đăng ký vào Phiếu yêu cầu đăng ký.
Chuyển kết quả giải quyết cho Trung tâm phục vụ Hành chính công/ Bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 4: Người yêu cầu đăng ký nhận kết quả đăng ký tại Trung tâm phục
vụ Hành chính công tỉnh/ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc gửi qua
đường bưu điện có bảo đảm theo lựa chọn của người yêu cầu đăng ký.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến
16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghĩ lễ, tết theo
quy định của pháp luật).
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu điện có
bảo đảm;
Thành phần, số lượng a) Thành phần hồ sơ:
* Khi có yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ
hồ sơ:
hợp đồng mua bán nhà ở sang đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong
tương lai, thì người yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ chuyển tiếp đăng ký
thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở sau đây:
- Phiếu yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp (01 bản chính - theo mẫu);
- Văn bản cung cấp thông tin về việc thế chấp quyền tài sản phát sinh từ
hợp đồng mua bán nhà ở (01 bản chính hoặc 01 bản sao không có chứng
thực kèm bản chính để đối chiếu) hoặc văn bản chứng nhận đăng ký biện
pháp bảo đảm (01 bản chính hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm
bản chính để đối chiếu) và văn bản chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung
thế chấp đã đăng ký do cơ quan đăng ký thế chấp quyền tài sản cấp, nếu có
(01 bản chính hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối
Trình tự thực hiện:
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chiếu);
- Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người
được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản
sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu).
* Khi có yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ
hợp đồng mua bán nhà ở sang đăng ký thế chấp nhà ở do nhà ở hình thành
trong tương lai đã được hình thành (đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng),
thì người yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ chuyển tiếp đăng ký thế chấp
quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở sau đây:
- Phiếu yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp (01 bản chính - theo mẫu);
- Văn bản cung cấp thông tin về việc thế chấp quyền tài sản phát sinh từ
hợp đồng mua bán nhà ở (01 bản chính hoặc 01 bản sao không có chứng
thực kèm bản chính để đối chiếu) hoặc văn bản chứng nhận đăng ký biện
pháp bảo đảm (01 bản chính hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm
bản chính để đối chiếu) và văn bản chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung
thế chấp đã đăng ký do cơ quan đăng ký thế chấp quyền tài sản cấp, nếu có
(01 bản chính hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối
chiếu);
- Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người
được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản
sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu).
- Hợp đồng thế chấp nhà ở có công chứng, chứng thực theo quy định của
pháp luật (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);
- Giấy chứng nhận (đã có chứng nhận quyền sở hữu nhà ở).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ
Thời hạn giải quyết: Giải quyết hồ sơ đăng ký ngay trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu
nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay
trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải
quyết hồ sơ đăng ký thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận
hồ sơ đăng ký hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân, hộ gia đình, tổ chức.
Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai
Cơ quan thực hiện:
Phiếu yêu cầu đăng ký có chứng nhận của Văn phòng đăng ký đất đai;
Kết quả:
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất đối với trường hợp hồ sơ có Giấy chứng nhận.
Phí đăng ký giao dịch bảo đảm: 80.000 đồng/hồ sơ
Phí, Lệ phí:
Tên mẫu đơn, tờ khai: Phiếu yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp (Mẫu số 05/CTĐK, Thông tư
số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019)
Không
Yêu cầu, điều kiện:
- Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ pháp lý:
- Luật Nhà ở năm 2014;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ;
- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ;
- Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp;
- Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính;
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Kon Tum.
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Mẫu số 05/CTĐK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ TIẾP
NHẬN
Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:
………., ngày ... tháng ... năm …... Quyển số …………. Số thứ tự ………..

PHIẾU YÊU CẦU CHUYỂN TIẾP ĐĂNG KÝ THẾ
CHẤP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07 ngày 25 tháng 11 năm
2019 của Bộ Tư pháp)
Kính gửi: ………………………………………….
………………………………………………………

Cán bộ tiếp nhận
(ký và ghi rõ họ, tên)

PHẦN KÊ KHAI CỦA CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP
□ Bên nhận thế chấp
Người yêu cầu đăng ký: □ Bên thế chấp
□ Người đại diện của bên thế
□ Quản tài viên
chấp, bên nhận thế chấp
1. Bên thế chấp
1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
1.2. Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
1.3. Số điện thoại (nếu có): ……………………….. Fax (nếu có): ………………………………….
Địa chỉ thư điện tử (nếu có): …………………………………………………………………………
1.4. □ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh QĐND □ Hộ chiếu
□ GCN đăng ký doanh nghiệp/GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/GP thành lập
và hoạt động □ QĐ thành lập □ GP đầu tư/GCN đầu tư/GCN đăng ký đầu tư
□ Giấy tờ xác định tư cách pháp lý khác: ……………………………………………………………
Số: ………………………………………………………………………………………………………….
Cơ quan cấp …………………………… cấp ngày ………… tháng …………… năm ………………
2. Bên nhận thế chấp
2.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
2.2. Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
2.3. Số điện thoại (nếu có): ……………………… Fax (nếu có): …………………………………..
Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ………………………………………………………………………...
2.4. □ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh QĐND □ Hộ chiếu
□ GCN đăng ký doanh nghiệp/GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/GP thành lập
và hoạt động □ QĐ thành lập □ GP đầu tư/GCN đầu tư/GCN đăng ký đầu tư
□ Giấy tờ xác định tư cách pháp lý khác: ……………………………………………………………
Số: ………………………………………………………………………………………………………….
Cơ quan cấp …………………………… cấp ngày ………… tháng …………… năm ………………
3. Tài sản thế chấp
3.1. Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở
3.1.1. Tên dự án có nhà ở: ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
3.1.2. Địa chỉ dự án có nhà ở: ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
3.1.3. Loại nhà ở: □ Căn hộ chung cư; □ Nhà biệt thự; □ Nhà biệt thự.
3.1.4. Vị trí căn hộ/ nhà biệt thự/ nhà liền kề: ……………………………………………..
(đối với căn hộ chung cư: Vị trí tầng: ……….; Số của căn hộ: ……………………………….……..)
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3.1.5. Diện tích sử dụng: ……………………………….m2
(ghi bằng chữ: ……………..……………………………………………………………………………...)
3.3.6. Hợp đồng mua bán nhà ở:
Số hợp đồng (nếu có): ……………………………………, ký kết ngày ….. tháng …… năm ………
3.2. Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán, chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất
không phải là nhà ở
3.2.1. Địa chỉ nơi có tài sản gắn liền với đất: ………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
3.2.2. Loại tài sản gắn liền với đất: …………………………………………………………………..
3.2.3. Diện tích xây dựng: ……………………………….m2
(ghi bằng chữ: ……………..……………………………………………………………………………...)
3.2.4. Hợp đồng liên quan đến tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở:
Số hợp đồng (nếu có): ……………………………………, ký kết ngày ….. tháng …… năm ………
4. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có) …………………………, ký kết ngày ….. tháng ….. năm ……;
đã đăng ký thế chấp vào thời điểm …… giờ …… phút …… ngày ….. tháng ….. năm …….
5. Trang bổ sung và tài liệu kèm theo: …………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
6. Yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp
Chuyển tiếp hiệu lực của đăng ký thế chấp đối với hợp đồng:
□ Thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở thành thế chấp nhà ở hình thành
trong tương lai;
□ Thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở thành thế chấp nhà ở đã hình thành;
□ Thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán, chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất
không phải là nhà ở thành thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành, nghiệm thu và được
chứng nhận quyền sở hữu.
7. Phương thức nhận kết quả đăng ký: □ Nhận trực tiếp □ Nhận qua bưu điện
Địa chỉ nhận qua bưu điện ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên Phiếu yêu cầu này là trung thực, đầy đủ,
phù hợp với thỏa thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông
tin đã kê khai.
BÊN THẾ CHẤP (HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN THẾ CHẤP (HOẶC NGƯỜI ĐẠI
CỦA BÊN THẾ CHẤP)
DIỆN CỦA BÊN NHẬN THẾ CHẤP/QUẢN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)
TÀI VIÊN)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)

PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ
Văn phòng đăng ký đất đai: …………………
…………………………………………………………………………………………………………
Chứng nhận chuyển tiếp đăng ký thế chấp
□ Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở thành thế chấp nhà ở hình thành trong tương
lai;
□ Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở thành thế chấp nhà ở;
□ Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản gắn liền với đất không phải
là nhà ở thành thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành, nghiệm thu và được chứng nhận
quyền sở hữu.
theo nội dung kê khai tại Phiếu yêu cầu này tại thời điểm: .... giờ .... phút, ngày .... tháng ....
năm ……
………, ngày …. tháng …… năm …….
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ
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(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)
HƯỚNG DẪN KÊ KHAI
1. Hướng dẫn chung
1.1. Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.
1.2. Đối với phần kê khai mà có nhiều lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng
với nội dung lựa chọn
2. Bên thế chấp, bên nhận thế chấp
Tại điểm 1.4 và điểm 2.4: Nếu bên thế chấp, bên nhận thế chấp là cá nhân trong nước thì kê khai về
chứng minh nhân dân, căn cước công dân, chứng minh được cấp theo Luật sỹ quan Quân đội nhân
dân Việt Nam, Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng hoặc giấy tờ
xác định tư cách pháp lý khác theo quy định của pháp luật; người Việt Nam định cư ở nước ngoài,
cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận (GCN)
đăng ký thành lập (nếu có), GCN đăng ký doanh nghiệp, GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn
phòng đại diện/Giấy phép (GP) thành lập và hoạt động hoặc Quyết định thành lập hoặc GP đầu tư,
GCN đầu tư, GCN đăng ký đầu tư.
3. Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà, nhà ở hình thành trong tương lai thế
chấp
3.1. Tại điểm 3.1.1: Ghi đầy đủ tên dự án nhà ở hình thành trong tương lai.
3.2. Tại điểm 3.1.2: Kê khai địa chỉ dự án nhà ở hình thành trong tương lai.
3.3. Tại điểm 3.1.3
- Vị trí căn hộ (nhà biệt thự, liền kề): Ghi vị trí căn hộ hoặc vị trí nhà ở đối với nhà biệt thự, liền kề.
- Vị trí tầng: Nếu là căn hộ chung cư thì ghi số tầng có căn hộ thế chấp, tòa nhà có căn hộ thế chấp.
3.4. Tại điểm 3.1.5: Ghi diện tích sử dụng của căn hộ đối với nhà chung cư và ghi diện tích xây
dựng đối với nhà biệt thự, liền kề.
3.5. Tại điểm 3.1.6: Ghi số hợp đồng và ngày, tháng, năm ký hợp đồng mua bán nhà ở hoặc hợp
đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai.
4. Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản gắn liền với đất không
phải là nhà ở
4.1. Tại điểm 3.2.1: Ghi đầy đủ địa chỉ nơi có tài sản gắn liền với đất là đối tượng của hợp đồng,
giao dịch
4.2. Tại điểm 3.2.2: Ghi đầy đủ thông tin về loại tài sản (ví dụ: Nhà kho, nhà xưởng....)
4.3. Tại điểm 3.2.3: Ghi số hợp đồng, giao dịch liên quan đề tài sản gắn liền với đất và ngày, tháng,
năm ký hợp đồng.
5. Hợp đồng thế chấp
Tại Mục 4, ghi số hợp đồng và ngày, tháng, năm ký hợp đồng thế chấp quyền tài sản phát sinh từ
hợp đồng mua bán nhà ở và ghi thời điểm đăng ký đối với hợp đồng thế chấp (ghi rõ giờ, phút,
ngày, tháng, năm).
6. Yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp
Chọn và đánh dấu vào ô tương ứng với hình thức thế chấp đã đăng ký.
7. Mục các bên thế chấp, bên nhận thế chấp ký tên
Trường hợp người đại diện của bên thế chấp, bên nhận thế chấp là cá nhân thì ký, ghi rõ họ tên của
người đại diện;
Trường hợp người đại diện của bên thế chấp, bên nhận thế chấp là pháp nhân thì ký, ghi rõ họ tên,
chức vụ của người đại diện hợp pháp của pháp nhân và đóng dấu của pháp nhân là đại diện.
Trường hợp người yêu cầu chuyển tiếp đăng ký là Quản tài viên thì Quản tài viên phải ký, ghi rõ họ
tên, chức danh và đóng dấu vào Phiếu yêu cầu tại phần chữ ký, con dấu bên nhận thế chấp, đồng
thời bên thế chấp và bên nhận thế chấp không phải ký và đóng dấu vào Phiếu yêu cầu.
8. Phần chứng nhận của cơ quan đăng ký
Văn phòng đăng ký đất đai chứng nhận chuyển tiếp đăng ký thế chấp và ghi thời điểm đăng ký tại
mục này là thời điểm đăng ký (giờ, phút, ngày, tháng, năm) được kê khai tại mục 5 trên Phiếu yêu
cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp.
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5. Thủ tục: Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền
sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Bước 1: Người yêu cầu đăng ký là tổ chức; hộ gia, đình cá nhân (có đất
thuộc địa bàn thành phố Kon Tum) nộp hồ sơ đăng ký thế chấp tại Trung
tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu
chính.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến
16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghĩ lễ, tết theo
quy định của pháp luật).
* Hộ gia đình cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của
UBND cấp huyện hoặc gửi qua đường bưu chính.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến
16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghĩ lễ, tết theo
quy định của pháp luật).
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công/
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện kiểm tra thành
phần, số lượng hồ sơ và tiếp nhận chuyển cho Văn phòng Đăng ký đất đai
tỉnh (đối với tổ chức); Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (đối với hộ
gia đình, cá nhân) để giải quyết.
Bước 3: Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Văn phòng đăng ký đất đai/
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có văn bản nêu rõ lý do không giải
quyết và hướng dẫn người sử dụng đất bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy
định.
Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì Văn phòng đăng ký đất đai ghi nội dung đăng
ký vào Sổ địa chính; chứng nhận nội dung đăng ký vào phiếu yêu cầu đăng
ký và thông báo bằng văn bản về việc xử lý tài sản thế chấp cho các bên
cùng nhận thế chấp đã đăng ký trong trường hợp quyền sử dụng đất, tài sản
gắn liền với đất được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ.
Chuyển kết quả giải quyết cho Trung tâm phục vụ Hành chính công/ Bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.
Bước 4: Người yêu cầu đăng ký nhận kết quả đăng ký tại Trung tâm phục
vụ Hành chính công tỉnh/ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp
huyện hoặc gửi qua đường bưu điện có bảo đảm theo lựa chọn của người
yêu cầu đăng ký.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến
16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghĩ lễ, tết theo
quy định của pháp luật).
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu điện có
bảo đảm;
Thành phần, số lượng a) Thành phần hồ sơ:
- Phiếu yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp
hồ sơ:
(01 bản chính - theo mẫu);
- Văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp (01 bản chính hoặc 01
bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản
chính để đối chiếu);
- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được
ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao
không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết: Giải quyết hồ sơ đăng ký ngay trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu
nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay
Trình tự thực hiện:
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trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết
hồ sơ đăng ký thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
đăng ký hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân, hộ gia đình, tổ chức.
Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai.
Cơ quan thực hiện:
Phiếu yêu cầu đăng ký có chứng nhận của Văn phòng đăng ký đất đai;
Kết quả:
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất đối với trường hợp hồ sơ có Giấy chứng nhận.
Phí đăng ký giao dịch bảo đảm: 80.000 đồng/hồ sơ
Phí, Lệ phí:
Tên mẫu đơn, tờ khai: Phiếu yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp đất
(Mẫu số 03/ĐKVB, Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019)
Không
Yêu cầu, điều kiện:
- Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ pháp lý:
- Luật Nhà ở năm 2014;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ;
- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ;
- Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp;
- Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính;
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Kon Tum.
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Mẫu số 03/ĐKVB
PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ TIẾP
NHẬN
Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:
………., ngày ... tháng ... năm …... Quyển số ……………. Số thứ tự
……………..
PHIẾU YÊU CẦU ĐĂNG KÝ VĂN BẢN THÔNG BÁO
Cán bộ tiếp nhận
VỀ VIỆC XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP
(ký và ghi rõ họ, tên)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07 ngày 25 tháng 11 năm
2019 của Bộ Tư pháp)
Kính gửi: ………………………………………….
……………………………………………………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU ĐĂNG KÝ VĂN BẢN THÔNG BÁO
□ Bên nhận thế chấp
1. Người yêu cầu đăng □ Bên thế chấp
□ Quản tài viên
ký văn bản thông báo: □ Người đại diện của bên thế
chấp, bên nhận thế chấp
1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
1.2. Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
1.3. Số điện thoại (nếu có): ……………………… Fax (nếu có): …………………………………..
Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ………………………………………………………………………..
1.4. □ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh QĐND □ Hộ chiếu
□ GCN đăng ký doanh nghiệp/GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/GP thành lập
và hoạt động □ QĐ thành lập □ GP đầu tư/GCN đầu tư/GCN đăng ký đầu tư
□ Giấy tờ xác định tư cách pháp lý khác: ……………………………………………………………
Số: ………………………………………………………………………………………………………….
Cơ quan cấp …………………………… cấp ngày ………… tháng …………… năm ………………
2. Mô tả tài sản thế chấp đã đăng ký:
2.1. Quyền sử dụng đất
2.1.1. Thửa đất số: ……………………….; Tờ bản đồ số (nếu có): ……………………………….;
Mục đích sử dụng đất: ………………………………………………………………………………
Thời hạn sử dụng đất: ………………………………………………………………………………
2.1.2. Địa chỉ thửa đất: ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
2.1.3. Diện tích đất thế chấp: …………………………………………………………………… m2
(ghi bằng chữ: ……………………………………………………………………………………)
2.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:
Số phát hành: ……………………………, số vào sổ cấp giấy: ………………………………………
Cơ quan cấp: ……………………………., cấp ngày …….. tháng ………. năm ……………………
2.2. Tài sản gắn liền với đất; tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là
nhà ở
2.2.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:
Số phát hành: …………………… , số vào sổ cấp giấy: ……………………………………………..
Cơ quan cấp: ………………………………… , cấp ngày ….. tháng ……. năm ……………………
2.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: ……………….; Tờ bản đồ số (nếu có): …………………….
2.2.3. Mô tả tài sản gắn liền với đất/tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai: …………
……………………………………………………………………………………………………….
2.3. Nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án xây dựng nhà ở
2.3.1. Tên và địa chỉ dự án có nhà ở hình thành trong tương lai: …………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
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2.3.2. Loại nhà ở: □ Căn hộ chung cư; □ Nhà biệt thự; □ Nhà liền kề.
2.3.3. Vị trí căn hộ chung cư/ nhà biệt thự/ nhà liền kề: ……………………………………………..
(đối với căn hộ chung cư: Vị trí tầng: ………………….. ; Số của căn hộ: …………………………;
Tòa nhà …………………………….………………………………………………………………...)
2.3.4. Diện tích sử dụng: ……………………………….m2
(ghi bằng chữ: ……………..……………………………………………………………………………...)
2.3.5. Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (nếu có):
Số hợp đồng (nếu có): ……………………………………, ký kết ngày ….. tháng …… năm ………
2.4. Dự án xây dựng nhà ở
2.4.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
(nếu có):
Số phát hành: …………………, số vào sổ cấp giấy: ………………………………………………..
Cơ quan cấp: …………………………………………., cấp ngày …….. tháng ……. năm ………..
2.4.2. Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền
Số: ………………………………………………………………………………………………………..
Cơ quan cấp: …………………………………………., cấp ngày …….. tháng ……. năm ………..
2.4.3. Số của thửa đất nơi có dự án xây dựng nhà ở: ………….; Tờ bản đồ số (nếu có): …….
2.4.4. Tên dự án xây dựng nhà ở: …………………………………………………………………….
2.4.5. Mô tả dự án xây dựng nhà ở: ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
2.5. Nhà ở hình thành trong tương lai không thuộc dự án xây dựng nhà ở
2.5.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:
Số phát hành: …………………, số vào sổ cấp giấy: ………………………………………………….
Cơ quan cấp: …………………………………………., cấp ngày …….. tháng ……. năm ………….
2.5.2. Số của thửa đất nơi có nhà ở hình thành trong tương lai: ……; Tờ bản đồ số (nếu có): ….
2.5.3. Mô tả nhà ở hình thành trong tương lai: ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có) ……………………., ký kết ngày ……. tháng …… năm ……..
4. Thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí đăng ký □
5. Tài sản thế chấp bị xử lý:
□ Xử lý toàn bộ tài sản thế chấp
□ Xử lý một phần tài sản thế chấp, gồm:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
6. Thời gian và địa điểm xử lý tài sản: ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
7. Phương thức nhận kết □ Nhận trực tiếp
□ Nhận qua đường bưu điện (ghi rõ địa chỉ)
quả đăng ký:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Người yêu cầu đăng ký văn bản thông báo cam đoan những thông tin được kê khai trên Phiếu
yêu cầu này là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê
khai.
NGƯỜI YÊU CẦU ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)
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PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ
Văn phòng đăng ký đất đai: …………………
…………………………………………………………………………………………………………
Chứng nhận đã đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp theo những nội dung
kê khai tại Phiếu yêu cầu này tại thời điểm .... giờ.... phút, ngày.... tháng.... năm …….
…………, ngày …. tháng …… năm ……
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ
(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI
1. Hướng dẫn chung
1.1. Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.
1.2. Đối với phần kê khai mà có nhiều lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng
với nội dung lựa chọn
2. Tại khoản 1: Người yêu cầu đăng ký văn bản thông báo:
2.1. Người yêu cầu đăng ký văn bản thông báo thuộc trường hợp nào trong số 04 trường hợp liệt kê
tại khoản này thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng với trường hợp đó.
2.2. Tại điểm 1.4: Nếu người yêu cầu đăng ký là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh
nhân dân, căn cước công dân hoặc chứng minh quân đội nhân dân, chứng minh được cấp theo Luật
sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc
phòng hoặc giấy tờ xác định tư cách pháp lý khác theo quy định của pháp luật; người Việt Nam
định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về
Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký thành lập, (nếu có), GCN đăng ký doanh nghiệp, GCN đăng ký
hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/Giấy phép (GP) thành lập và hoạt động hoặc Quyết định
thành lập hoặc GP đầu tư, GCN đầu tư, GCN đăng ký đầu tư.
3. Tại khoản 2: Mô tả tài sản đã đăng ký thế chấp:
3.1. Kê khai về tài sản đã đăng ký thế chấp đúng như nội dung đã đăng ký.
3.2. Trường hợp trong Mẫu số 03/ĐKVB không còn chỗ ghi nội dung kê khai về tài sản thế chấp bị
xử lý thì sử dụng Mẫu số 07/BSTS.
4. Tại khoản 6: Thời gian và địa điểm xử lý tài sản:
Ghi ngày, tháng, năm và địa điểm xử lý tài sản thế chấp theo nội dung của văn bản thông báo về
việc xử lý tài sản thế chấp đã gửi cho bên thế chấp.
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Mẫu số 07/BSTS
TRANG BỔ SUNG VỀ TÀI SẢN THẾ CHẤP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07 ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tư pháp)
(Nội dung ghi bổ sung phải kê khai rõ: bổ sung cho điểm nào, nội dung nào của phiếu yêu cầu đăng
ký.
Mỗi nội dung bổ sung phải được kê khai cách nhau 01 dòng kẻ)
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
NGƯỜI YÊU CẦU ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)
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6. Thủ tục: Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng
đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký
Bước 1: Người yêu cầu đăng ký là tổ chức; hộ gia, đình cá nhân (có đất
thuộc địa bàn thành phố Kon Tum) nộp hồ sơ đăng ký thế chấp tại Trung
tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu
chính.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến
16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghĩ lễ, tết theo
quy định của pháp luật).
* Hộ gia đình cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của
UBND cấp huyện hoặc gửi qua đường bưu chính.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến
16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghĩ lễ, tết theo
quy định của pháp luật).
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công/
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ và
tiếp nhận chuyển cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (đối với tổ chức);
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (đối với hộ gia đình, cá nhân) để
giải quyết.
Bước 3: Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Văn phòng đăng ký đất đai/
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có văn bản nêu rõ lý do không giải
quyết và hướng dẫn người sử dụng đất bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy
định.
Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì Văn phòng đăng ký đất đai/ Chi nhánh Văn
phòng Đăng ký đất đai ghi nội dung và thời điểm đăng ký theo đúng thứ tự
tiếp nhận hồ sơ vào Sổ địa chính và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Sau đó chứng nhận
nội dung đăng ký vào Phiếu yêu cầu đăng ký.
Chuyển kết quả giải quyết cho Trung tâm phục vụ Hành chính công/ Bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 4: Người yêu cầu đăng ký nhận kết quả đăng ký tại Trung tâm phục
vụ Hành chính công tỉnh/ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc gửi qua
đường bưu điện có bảo đảm theo lựa chọn của người yêu cầu đăng ký.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến
16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghĩ lễ, tết theo
quy định của pháp luật).
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu điện có
bảo đảm.
Thành phần, số lượng a) Thành phần hồ sơ:
* Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng
hồ sơ:
đất hoặc quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc tài
sản gắn liền với đất đã đăng ký gồm:
- Phiếu yêu cầu đăng ký thay đổi (01 bản chính - theo mẫu);
- Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp (trừ trường hợp đăng ký
thay đổi đối với tài sản bảo đảm là tài sản gắn liền với đất hình thành trong
tương lai đã hình thành quy định tại khoản 4 Điều 18 của Nghị định số
102/2017/NĐ-CP) hoặc hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán tài
sản có điều khoản bảo lưu quyền sở hữu hoặc văn bản sửa đổi, bổ sung văn
bản về bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp thay đổi nội dung biện pháp
bảo đảm theo thỏa thuận của các bên (01 bản chính hoặc 01 bản sao có
chứng thực) hoặc văn bản khác chứng minh nội dung thay đổi (01 bản
Trình tự thực hiện:
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chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng
thực kèm bản chính để đối chiếu) trong trường hợp thay đổi nội dung biện
pháp bảo đảm theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
- Bản chính Giấy chứng nhận đối với trường hợp đăng ký biện pháp bảo
đảm mà trong hồ sơ đăng ký có Giấy chứng nhận;
- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người
được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản
sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu).
- Trường hợp đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký
mà trong hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm trước đó đã có một trong các
loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp phí khi thực hiện
đăng ký biện pháp bảo đảm dưới đây thì người yêu cầu đăng ký không
phải nộp các loại giấy tờ đó:
+ Hợp đồng bảo đảm hoặc hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá
nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ
phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng
thực);
+ Văn bản xác nhận (có chữ ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc cá
nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ
phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng
thực).
+ Danh mục các hợp đồng đã đăng ký (01 bản chụp);
* Trường hợp đã đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài
sản gắn liền với đất mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với
đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đổi tên khác với tên
ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp, thì việc thực hiện đăng ký thay đổi nội
dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký được thực hiện đồng thời với thủ tục
chỉnh lý biến động đất đai (thay đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài
sản gắn liền với đất trên Giấy chứng nhận). Văn phòng đăng ký đất đai xác
nhận thay đổi tên của bên bảo đảm trong trường hợp thế chấp quyền sử
dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc tên của bên nhận bảo đảm trong
trường hợp mua bán tài sản có bảo lưu quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận
và hồ sơ địa chính trước khi thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung
biện pháp bảo đảm. Trong trường hợp này, người yêu cầu đăng ký không
phải xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn
liền với đất trước khi thực hiện đăng ký thay đổi.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ
Thời hạn giải quyết: Giải quyết hồ sơ đăng ký ngay trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu
nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay
trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải
quyết hồ sơ đăng ký thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận
hồ sơ đăng ký hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân, hộ gia đình, tổ chức.
Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai
Cơ quan thực hiện:
Phiếu yêu cầu đăng ký có chứng nhận của Văn phòng đăng ký đất đai và
Kết quả:
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất.
Phí đăng ký giao dịch bảo đảm: 60.000 đồng/hồ sơ
Phí, Lệ phí:
Tên mẫu đơn, tờ khai: Phiếu yêu cầu đăng ký thay đổi, sửa chữa sai sót (Mẫu số 02/ĐKTĐ-SCSS,
Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019)
Không
Yêu cầu, điều kiện:
- Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ pháp lý:
- Luật Nhà ở năm 2014;
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- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ;
- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ;
- Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp;
- Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính;
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Kon Tum.
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Mẫu số 02/ĐKTC-SCSS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ TIẾP
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
NHẬN
--------------Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:
………., ngày ... tháng ... năm …... Quyển số ………… Số thứ tự …………
PHIẾU YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI, SỬA CHỮA
Cán bộ tiếp nhận
SAI SÓT
(ký
và ghi rõ họ, tên)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07 ngày 25 tháng 11 năm
2019 của Bộ Tư pháp)
Kính gửi: ………………………………………….
…………………………………………………………

PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI
□ Bên nhận thế chấp
Người yêu cầu đăng ký □ Bên thế chấp
thay đổi:
□ Người đại diện của bên thế
□ Quản tài viên
chấp, bên nhận thế chấp
1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
1.2. Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
1.3. Số điện thoại (nếu có): ………………………….. Fax (nếu có): ………………………………
Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ………………………………………………………………………..
1.4. □ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh QĐND □ Hộ chiếu
□ GCN đăng ký doanh nghiệp/GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/GP thành lập
và hoạt động □ QĐ thành lập □ GP đầu tư/GCN đầu tư/GCN đăng ký đầu tư
□ Giấy tờ xác định tư cách pháp lý khác: ……………………………………………………………
Số: ………………………………………………………………………………………………………….
Cơ quan cấp …………………………… cấp ngày ………… tháng …………… năm ………………
2. Mô tả tài sản thế chấp đã đăng ký:
2.1. Quyền sử dụng đất
2.1.1. Thửa đất số: ……………………….; Tờ bản đồ số (nếu có): ……………………………….;
Mục đích sử dụng đất: ………………………………………………………………………………
Thời hạn sử dụng đất: ………………………………………………………………………………
2.1.2. Địa chỉ thửa đất: ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
2.1.3. Diện tích đất thế chấp: …………………………………………………………………… m2
(ghi bằng chữ: ……………………………………………………………………………………)
2.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:
Số phát hành: ……………………………, số vào sổ cấp giấy: ………………………………………
Cơ quan cấp: ……………………………., cấp ngày …….. tháng ………. năm ……………………
2.2. Tài sản gắn liền với đất; tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là
nhà ở
2.2.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:
Số phát hành: …………………… , số vào sổ cấp giấy:
Cơ quan cấp: ………………………………… , cấp ngày ….. tháng ……. năm ……………………
2.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: ……………….; Tờ bản đồ số (nếu có): …………………….
2.2.3. Mô tả tài sản gắn liền với đất/tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai: ………….
………………………………………………………………………………………………………
2.3. Nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án xây dựng nhà ở
2.3.1. Tên và địa chỉ dự án có nhà ở hình thành trong tương lai: …………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
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2.3.2. Loại nhà ở: □ Căn hộ chung cư; □ Nhà biệt thự; □ Nhà liền kề.
2.3.3. Vị trí căn hộ chung cư/ nhà biệt thự/ nhà liền kề: ……………………………………………..
(đối với căn hộ chung cư: Vị trí tầng: …………………..; Số của căn hộ: …………………………;
Tòa nhà ………………………………….…………………………………………………………...)
2.3.4. Diện tích sử dụng: ……………………………….m2
(ghi bằng chữ: ……………..……………………………………………………………………………...)
2.3.5. Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (nếu có):
Số hợp đồng (nếu có): ……………………………………, ký kết ngày ….. tháng …… năm ………
2.4. Dự án xây dựng nhà ở
2.4.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nếu
có):
Số phát hành: …………………, số vào sổ cấp giấy: ………………………………………………..
Cơ quan cấp: …………………………………………., cấp ngày …….. tháng ……. năm ………..
2.4.2. Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền
Số: ………………………………………………………………………………………………………..
Cơ quan cấp: …………………………………………., cấp ngày …….. tháng ……. năm ………..
2.4.3. Số của thửa đất nơi có dự án xây dựng nhà ở: ………….; Tờ bản đồ số (nếu có): …….
2.4.4. Tên dự án xây dựng nhà ở: …………………………………………………………………….
2.4.5. Mô tả dự án xây dựng nhà ở: ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
2.5. Nhà ở hình thành trong tương lai không thuộc dự án xây dựng nhà ở
2.5.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:
Số phát hành: …………………, số vào sổ cấp giấy: ………………………………………………….
Cơ quan cấp: …………………………………………., cấp ngày …….. tháng ……. năm ………….
2.5.2. Số của thửa đất nơi có nhà ở hình thành trong tương lai: …..; Tờ bản đồ số (nếu có): ….
2.5.3. Mô tả nhà ở hình thành trong tương lai: ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. Nội dung yêu cầu thay đổi, yêu cầu sửa chữa sai sót:
□ Thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
□ Sửa chữa sai sót do lỗi của người yêu cầu đăng ký:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
□ Sửa chữa sai sót do lỗi của người thực hiện đăng ký
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có) ……………………., ký kết ngày ……. tháng …… năm ……..
5. Thuộc đối tượng không phải nộp phí đăng ký □
6. Tài liệu kèm theo: ………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
7. Phương thức nhận kết □ Nhận trực tiếp
□ Nhận qua đường bưu điện (ghi rõ địa chỉ)
quả đăng ký:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên Phiếu yêu cầu này là trung thực, đầy đủ,
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phù hợp với thỏa thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông
tin đã kê khai.
BÊN THẾ CHẤP (HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN THẾ CHẤP (HOẶC NGƯỜI ĐẠI
CỦA BÊN THẾ CHẤP)
DIỆN CỦA BÊN NHẬN THẾ CHẤP/QUẢN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)
TÀI VIÊN)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)

PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ
Văn phòng đăng ký đất đai: …………………
…………………………………………………………………………………………………………
Chứng nhận việc thay đổi, sửa chữa sai sót ……………………………………………………….
đã được đăng ký theo những nội dung kê khai tại Phiếu yêu cầu này tại thời điểm .... giờ....
phút, ngày.... tháng.... năm ……
…………, ngày …. tháng …… năm ……
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ
(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI
1. Hướng dẫn chung
1.1. Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.
1.2. Đối với phần kê khai mà có nhiều lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng
với nội dung lựa chọn
2. Kê khai về người yêu cầu đăng ký:
Tại Mục 1: Nếu người yêu cầu đăng ký là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân,
căn cước công dân, hoặc chứng minh quân đội nhân dân, chứng minh được cấp theo Luật sỹ quan
Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
hoặc giấy tờ xác định tư cách pháp lý khác theo quy định của pháp luật; người Việt Nam định cư ở
nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng
nhận (GCN) đăng ký thành lập (nếu có), Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký doanh nghiệp, GCN
đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/Giấy phép (GP) thành lập và hoạt động hoặc
Quyết định thành lập hoặc GP đầu tư, GCN đầu tư, GCN đăng ký đầu tư.
3. Mô tả về tài sản thế chấp đã đăng ký:
3.1. Tại Mục 2: Kê khai đầy đủ thông tin về tài sản thế chấp đúng với thông tin đã đăng ký
3.3. Khi cần kê khai thêm về tài sản thế chấp mà không còn chỗ ghi tại Mẫu số 02/ĐKTĐ-SCSS thì
ghi tiếp vào Mẫu số 07/BSTS.
4. Mục bên thế chấp, bên nhận thế chấp ký tên:
4.1. Trường hợp người đại diện của bên thế chấp, bên nhận thế chấp là cá nhân thì ký, ghi rõ họ tên
của người đại diện;
Trường hợp người đại diện của bên thế chấp, bên nhận thế chấp là pháp nhân thì ký, ghi rõ họ tên,
chức vụ của người đại diện hợp pháp của pháp nhân và đóng dấu của pháp nhân là đại diện.
Trường hợp người yêu cầu đăng ký là Quản tài viên thì Quản tài viên phải ký và đóng dấu vào
Phiếu yêu cầu tại phần chữ ký, con dấu bên nhận thế chấp, đồng thời bên thế chấp và bên nhận thế
chấp không phải ký và đóng dấu vào Phiếu yêu cầu.

301

Mẫu số 07/BSTS
TRANG BỔ SUNG VỀ TÀI SẢN THẾ CHẤP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07 ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tư pháp)
(Nội dung ghi bổ sung phải kê khai rõ: bổ sung cho điểm nào, nội dung nào của phiếu yêu cầu đăng
ký.
Mỗi nội dung bổ sung phải được kê khai cách nhau 01 dòng kẻ)
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
NGƯỜI YÊU CẦU ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)
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7. Thủ tục: Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn
liền với đất
Bước 1: Người yêu cầu đăng ký là tổ chức; hộ gia, đình cá nhân (có đất
thuộc địa bàn thành phố Kon Tum) nộp hồ sơ đăng ký thế chấp tại Trung
tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu chính.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến
16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghĩ lễ, tết theo
quy định của pháp luật).
* Hộ gia đình cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của
UBND cấp huyện hoặc gửi qua đường bưu chính.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến
16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghĩ lễ, tết theo
quy định của pháp luật).
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công/
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ và
tiếp nhận chuyển cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (đối với tổ chức);
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (đối với hộ gia đình, cá nhân) để
giải quyết.
Bước 3: Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Văn phòng đăng ký đất đai/
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có văn bản nêu rõ lý do không giải
quyết và hướng dẫn người sử dụng đất bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy
định.
Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì Văn phòng đăng ký đất đai/ Chi nhánh Văn
phòng Đăng ký đất đai ghi nội dung và thời điểm đăng ký theo đúng thứ tự
tiếp nhận hồ sơ vào Sổ địa chính và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Sau đó chứng nhận
nội dung đăng ký vào Phiếu yêu cầu đăng ký.
Chuyển kết quả giải quyết cho Trung tâm phục vụ Hành chính công/ Bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 4: Người yêu cầu đăng ký nhận kết quả đăng ký tại Trung tâm phục
vụ Hành chính công tỉnh/ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc gửi qua
đường bưu điện có bảo đảm theo lựa chọn của người yêu cầu đăng ký.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến
16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghĩ lễ, tết theo
quy định của pháp luật).
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu điện có
bảo đảm.
Thành phần, số lượng a) Thành phần hồ sơ:
- Phiếu yêu cầu xóa đăng ký (01 bản chính - theo mẫu);
hồ sơ:
- Văn bản đồng ý xóa đăng ký biện pháp bảo đảm của bên nhận bảo đảm
(01 bản chính hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối
chiếu) hoặc văn bản xác nhận giải chấp của bên nhận bảo đảm (01 bản
chính hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu)
trong trường hợp phiếu yêu cầu xóa đăng ký chỉ có chữ ký của bên bảo
đảm;
- Bản chính Giấy chứng nhận đối với trường hợp đăng ký biện pháp bảo
đảm mà trong hồ sơ đăng ký có Giấy chứng nhận;
- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người
được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản
sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu).
- Trường hợp xóa đăng ký biện pháp bảo đảm mà trong hồ sơ đăng ký biện
Trình tự thực hiện:
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pháp bảo đảm trước đó đã có một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc
đối tượng không phải nộp phí khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm
dưới đây thì người yêu cầu đăng ký không phải nộp các loại giấy tờ đó:
Hợp đồng bảo đảm hoặc hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân,
hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển
nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);
Văn bản xác nhận (có chữ ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc cá
nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ
phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng
thực).
* Trường hợp xóa đăng ký quy định tại điểm i khoản 1 Điều 21 của Nghị
định số 102/2017/NĐ-CP (cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng
thừa phát lại đã kê biên, xử lý xong tài sản bảo đảm), hồ sơ gồm:
- Phiếu yêu cầu xóa đăng ký (01 bản chính - theo mẫu);
- Bản chính Giấy chứng nhận đối với trường hợp đăng ký biện pháp bảo
đảm mà trong hồ sơ đăng ký có Giấy chứng nhận;
- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người
được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản
sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);
- Trường hợp xóa đăng ký biện pháp bảo đảm mà trong hồ sơ đăng ký biện
pháp bảo đảm trước đó đã có một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc
đối tượng không phải nộp phí khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm thì
người yêu cầu đăng ký không phải nộp các loại giấy tờ đó.
- Văn bản xác nhận kết quả xử lý tài sản bảo đảm của cơ quan thi hành án
dân sự hoặc Văn phòng thừa phát lại (01 bản chính hoặc 01 bản sao có
chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối
chiếu).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ
Thời hạn giải quyết: Giải quyết hồ sơ đăng ký ngay trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu
nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay
trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải
quyết hồ sơ đăng ký thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận
hồ sơ đăng ký hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân, hộ gia đình, tổ chức.
Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai
Cơ quan thực hiện:
Phiếu yêu cầu đăng ký có chứng nhận của Văn phòng đăng ký đất đai và
Kết quả:
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất.
Phí đăng ký giao dịch bảo đảm: 20.000 đồng/hồ sơ
Phí, Lệ phí:
Tên mẫu đơn, tờ khai: Phiếu yêu cầu xóa đăng ký thế chấp (Mẫu số 04/XĐK, Thông tư số
07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019)
Không
Yêu cầu, điều kiện:
- Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ pháp lý:
- Luật Nhà ở năm 2014;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ;
- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ;
- Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp;
- Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính;
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Kon Tum.
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Mẫu số 04/XĐK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ TIẾP
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
NHẬN
--------------Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:
………., ngày ... tháng ... năm …... Quyển số …………. Số thứ tự …………..
PHIẾU YÊU CẦU XÓA ĐĂNG KÝ
Cán bộ tiếp nhận
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07 ngày 25 tháng 11 năm
(ký
và ghi rõ họ, tên)
2019 của Bộ Tư pháp)
Kính gửi: ………………………………………….
………………………………………………………

PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU XÓA ĐĂNG KÝ
□ Bên thế chấp
□ Bên nhận thế chấp
□ Người mua tài sản
1. Người yêu cầu xóa
thi hành án
đăng ký:
□ Người đại diện của bên □ Quản tài viên
□ Tổ chức thi hành
thế chấp, bên nhận thế
án dân sự
chấp
1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
1.2. Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
1.3. Số điện thoại (nếu có): ……………………..… Fax (nếu có): …………………………………
Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ………………………………………………………………………..
1.4. □ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh QĐND □ Hộ chiếu
□ GCN đăng ký doanh nghiệp/GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/GP thành
lập và hoạt động □ QĐ thành lập □ GP đầu tư/GCN đầu tư/GCN đăng ký đầu tư
□ Giấy tờ xác định tư cách pháp lý khác: ……………………………………………………………
Số: ………………………………………………………………………………………………………….
Cơ quan cấp ……………………………. cấp ngày …….… tháng ……… năm …………
2. Mô tả tài sản thế chấp đã đăng ký:
2.1. Quyền sử dụng đất
2.1.1. Thửa đất số: ……………………….; Tờ bản đồ số (nếu có): ……………………………….;
Mục đích sử dụng đất: ………………………………………………………………………………
Thời hạn sử dụng đất: ………………………………………………………………………………
2.1.2. Địa chỉ thửa đất: ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
2.1.3. Diện tích đất thế chấp: …………………………………………………………………… m2
(ghi bằng chữ: ……………………………………………………………………………………)
2.1.4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:
Số phát hành: ……………………………, số vào sổ cấp giấy: …
Cơ quan cấp: ……………………………., cấp ngày …….. tháng ………. năm ……………………
2.2. Tài sản gắn liền với đất; tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là
nhà ở
2.2.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:
Số phát hành: …………………… , số vào sổ cấp giấy: ……………………………………………..
Cơ quan cấp: ………………………………… , cấp ngày ….. tháng ……. năm ……………………
2.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: ……………….; Tờ bản đồ số (nếu có): …………………….
2.2.3. Mô tả tài sản gắn liền với đất/tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai: …………
2.3. Nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án xây dựng nhà ở
2.3.1. Tên và địa chỉ dự án có nhà ở hình thành trong tương lai: …………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
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2.3.2. Loại nhà ở: □ Căn hộ chung cư; □ Nhà biệt thự; □ Nhà liền kề.
2.3.3. Vị trí căn hộ chung cư/ nhà biệt thự/ nhà liền kề: ……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(đối với căn hộ chung cư: Vị trí tầng: …………………..; Số của căn hộ: …………………………;
Tòa nhà ……………………………………………………………………………………………...)
2.3.4. Diện tích sử dụng: ……………………………… m2
(ghi bằng chữ: ……………..……………………………………………………………………………...)
2.3.5. Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (nếu có):
Số hợp đồng (nếu có): ……………………………………, ký kết ngày ….. tháng …… năm ………
2.4. Dự án xây dựng nhà ở
2.4.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
(nếu có):
Số phát hành: …………………, số vào sổ cấp giấy: ………………………………………………..
Cơ quan cấp: …………………………………………., cấp ngày …….. tháng ……. năm ………..
2.4.2. Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền
Số: ………………………………………………………………………………………………………..
Cơ quan cấp: …………………………………………., cấp ngày …….. tháng ……. năm ………..
2.4.3. Số của thửa đất nơi có dự án xây dựng nhà ở: ………….; Tờ bản đồ số (nếu có): …….
2.4.4. Tên dự án xây dựng nhà ở:
…………………………………………………………………….
2.4.5. Mô tả dự án xây dựng nhà ở: ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
2.5. Nhà ở hình thành trong tương lai không thuộc dự án xây dựng nhà ở
2.5.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:
Số phát hành: …………………, số vào sổ cấp giấy: ………………………………………………….
Cơ quan cấp: …………………………………………., cấp ngày …….. tháng ……. năm ………….
2.5.2. Số của thửa đất nơi có nhà ở hình thành trong tương lai: ……; Tờ bản đồ số (nếu có): ….
2.5.3. Mô tả nhà ở hình thành trong tương lai: ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có) ………………………, ký kết ngày ….. tháng ….. năm …….
4. Thuộc đối tượng không phải nộp phí đăng ký □
5. Tài liệu kèm theo: ………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
6. Phương thức nhận kết quả □ Nhận trực tiếp
□ Nhận qua đường bưu điện (ghi rõ địa chỉ)
đăng ký:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên Phiếu yêu cầu này là trung thực, đầy đủ,
phù hợp với thỏa thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các
thông tin đã kê khai.
BÊN THẾ CHẤP (HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN THẾ CHẤP (HOẶC NGƯỜI ĐẠI
CỦA BÊN THẾ CHẤP)
DIỆN CỦA BÊN NHẬN THẾ CHẤP/QUẢN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)
TÀI VIÊN/NGƯỜI MUA TÀI SẢN THI
HÀNH ÁN/CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN
SỰ/VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)
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PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ
Văn phòng đăng ký đất đai: …………………
…………………………………………………………………………………………………………
Chứng nhận đã xóa đăng ký thế chấp theo những nội dung được kê khai tại Phiếu yêu cầu
này tại thời điểm .... giờ.... phút, ngày.... tháng.... năm …….
……………, ngày …. tháng …… năm ………….
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ
(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI
1. Hướng dẫn chung
1.1. Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.
1.2. Đối với phần kê khai mà có nhiều lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng
với nội dung lựa chọn
2. Tại khoản 1: Người yêu cầu xóa đăng ký:
2.1. Người yêu cầu xóa đăng ký biện pháp thế chấp thuộc trường hợp nào trong số 06 trường hợp
liệt kê tại khoản này thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng với trường hợp đó.
2.2. Tại điểm 1.4: Nếu người yêu cầu xóa đăng ký là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh
nhân dân, căn cước công dân, chứng minh được cấp theo Luật sỹ quan Quân đội nhân dân Việt
Nam, Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng hoặc giấy tờ xác định tư
cách pháp lý khác theo quy định của pháp luật; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân
nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký
thành lập (nếu có), GCN đăng ký doanh nghiệp, GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại
diện/Giấy phép (GP) thành lập và hoạt động hoặc Quyết định thành lập hoặc GP đầu tư, GCN đầu
tư, GCN đăng ký đầu tư.
3. Tại khoản 2: Mô tả tài sản thế chấp đã đăng ký:
3.1. Kê khai các thông tin về tài sản thế chấp đúng như nội dung đã đăng ký.
3.2. Trường hợp trong Mẫu số 04/XĐK không còn chỗ ghi nội dung kê khai về tài sản đã đăng ký
thế chấp cần xóa thì sử dụng Mẫu số 07/BSTS.
4. Mục bên thế chấp, bên nhận thế chấp ký tên:
4.1. Trường hợp người đại diện của bên thế chấp, bên nhận thế chấp là cá nhân thì ký, ghi rõ họ tên
của người đại diện;
Trường hợp người đại diện của bên thế chấp, bên nhận thế chấp là pháp nhân thì ký, ghi rõ họ tên,
chức vụ của người đại diện hợp pháp của pháp nhân và đóng dấu của pháp nhân là đại diện.
4.2. Trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký là Quản tài viên thì Quản tài viên phải ký, ghi rõ họ
tên, chức danh và đóng dấu vào phiếu yêu cầu tại phần chữ ký, con dấu bên nhận thế chấp, đồng
thời bên thế chấp và bên nhận thế chấp không phải ký và đóng dấu vào phiếu yêu cầu.
4.3. Trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký là người mua tài sản thi hành án; Cơ quan thi hành án
dân sự, Văn phòng thừa phát lại đã kê biên và xử lý tài sản xong thế chấp thì người mua tài sản thi
hành án, Cơ quan thi hành án dân sự, Văn phòng thừa phát lại phải ký, ghi rõ họ tên, chức danh và
đóng dấu (nếu có) vào phiếu yêu cầu tại phần chữ ký, con dấu của bên nhận thế chấp; đồng thời bên
thế chấp và bên nhận thế chấp không phải ký và đóng dấu vào phiếu yêu cầu.
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Mẫu số 07/BSTS
TRANG BỔ SUNG VỀ TÀI SẢN THẾ CHẤP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07 ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tư pháp)
(Nội dung ghi bổ sung phải kê khai rõ: bổ sung cho điểm nào, nội dung nào của phiếu yêu cầu đăng
ký.
Mỗi nội dung bổ sung phải được kê khai cách nhau 01 dòng kẻ)
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
NGƯỜI YÊU CẦU ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)
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8. Thủ tục: Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất,
tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký
Bước 1: Người yêu cầu đăng ký là tổ chức; hộ gia, đình cá nhân (có đất
thuộc địa bàn thành phố Kon Tum) nộp hồ sơ đăng ký thế chấp tại Trung
tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu
chính.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến
16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghĩ lễ, tết
theo quy định của pháp luật).
* Hộ gia đình cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của
UBND cấp huyện hoặc gửi qua đường bưu chính.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 đến 11h và buổi chiều từ13h00 đến 17h00
các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghĩ lễ, tết theo quy
định của pháp luật).
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công/
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ và
tiếp nhận chuyển cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (đối với tổ chức);
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (đối với hộ gia đình, cá nhân) để
giải quyết.
Bước 3: Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Văn phòng đăng ký đất đai/
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có văn bản nêu rõ lý do không giải
quyết và hướng dẫn người sử dụng đất bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy
định.
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì Văn phòng đăng ký đất đai đính chính
thông tin sai sót trên Giấy chứng nhận vào sổ đăng ký; chứng nhận việc
sửa chữa sai sót vào phiếu yêu cầu sửa chữa sai sót.
- Chuyển kết quả giải quyết cho Trung tâm phục vụ Hành chính công/ Bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 4: Người yêu cầu đăng ký nhận kết quả đăng ký tại Trung tâm phục
vụ Hành chính công tỉnh/ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc gửi qua
đường bưu điện có bảo đảm theo lựa chọn của người yêu cầu đăng ký.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến
16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghĩ lễ, tết
theo quy định của pháp luật).
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu điện có
bảo đảm.
Thành phần, số lượnga) Thành phần hồ sơ:
- Phiếu yêu cầu sửa chữa sai sót (01 bản chính - theo mẫu);
hồ sơ:
- Phiếu yêu cầu đăng ký đã chứng nhận có sai sót (01 bản chính);
- Bản chính Giấy chứng nhận trong trường hợp nội dung chứng nhận có
sai sót;
- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người
được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản
sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);
b) Số lượng hồ sơ: 01 hộ hồ sơ
Thời hạn giải quyết: Giải quyết hồ sơ đăng ký ngay trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu
nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay
trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải
quyết hồ sơ đăng ký thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận
hồ sơ đăng ký hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân, hộ gia đình, tổ chức.
Trình tự thực hiện:
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Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai
Văn bản thông báo chỉnh lý thông tin sai sót về nội dung đăng ký trong
trường hợp người thực hiện đăng ký tự phát hiện có sai sót trong hồ sơ địa
chính do lỗi của minh hoặc Văn bản đính chính thông tin sai sót về nội
dung đăng ký và Phiếu yêu cầu đăng ký có chứng nhận của cơ quan đăng
ký có sai sót trong trường hợp người yêu cầu đăng ký phát hiện sai sót.
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất nếu Giấy chứng nhận có sai sót.
Không phải nộp lệ phí (nếu do lỗi của người thực hiện đăng ký)
Lệ phí, phí:
Tên mẫu đơn, tờ khai: Phiếu yêu cầu đăng ký thay đổi, sửa chữa sai sót (Mẫu số 02/ĐKTĐ-SCSS,
Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019)
Không
Yêu cầu, điều kiện:
- Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ pháp lý:
- Luật Nhà ở năm 2014;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ;
- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ;
- Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp;
- Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính;
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Kon Tum.
Cơ quan thực hiện:
Kết quả:
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Mẫu số 02/ĐKTC-SCSS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ TIẾP
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
NHẬN
--------------Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:
………., ngày ... tháng ... năm …... Quyển số ………. Số thứ tự …………..
PHIẾU YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI, SỬA CHỮA
Cán bộ tiếp nhận
SAI SÓT
(ký
và ghi rõ họ, tên)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07 ngày 25 tháng 11 năm
2019 của Bộ Tư pháp)
Kính gửi: ………………………………………….
…………………………………………………………

PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI
□ Bên nhận thế chấp
Người yêu cầu đăng ký □ Bên thế chấp
thay đổi:
□ Người đại diện của bên thế
□ Quản tài viên
chấp, bên nhận thế chấp
1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
1.2. Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
1.3. Số điện thoại (nếu có): ………………………….. Fax (nếu có): ………………………………
Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ………………………………………………………………………..
1.4. □ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh QĐND □ Hộ chiếu
□ GCN đăng ký doanh nghiệp/GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/GP thành lập
và hoạt động □ QĐ thành lập □ GP đầu tư/GCN đầu tư/GCN đăng ký đầu tư
□ Giấy tờ xác định tư cách pháp lý khác: …………………………………………………………
Số: ………………………………………………………………………………………………………….
Cơ quan cấp …………………………… cấp ngày ………… tháng …………… năm ………………
2. Mô tả tài sản thế chấp đã đăng ký:
2.1. Quyền sử dụng đất
2.1.1. Thửa đất số: ……………………….; Tờ bản đồ số (nếu có): ……………………………….;
Mục đích sử dụng đất: ………………………………………………………………………………
Thời hạn sử dụng đất: ………………………………………………………………………………
2.1.2. Địa chỉ thửa đất: ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
2.1.3. Diện tích đất thế chấp: …………………………………………………………………… m2
(ghi bằng chữ: ……………………………………………………………………………………)
2.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:
Số phát hành: ……………………………, số vào sổ cấp giấy: ………………………………………
Cơ quan cấp: ……………………………., cấp ngày …….. tháng ………. năm ……………………
2.2. Tài sản gắn liền với đất; tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là
nhà ở
2.2.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:
Số phát hành: …………………… , số vào sổ cấp giấy:
Cơ quan cấp: ………………………………… , cấp ngày ….. tháng ……. năm ……………………
2.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: ……………….; Tờ bản đồ số (nếu có): …………………….
2.2.3. Mô tả tài sản gắn liền với đất/tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai: ………….
………………………………………………………………………………………………………
2.3. Nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án xây dựng nhà ở
2.3.1. Tên và địa chỉ dự án có nhà ở hình thành trong tương lai: …………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
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2.3.2. Loại nhà ở: □ Căn hộ chung cư; □ Nhà biệt thự; □ Nhà liền kề.
2.3.3. Vị trí căn hộ chung cư/ nhà biệt thự/ nhà liền kề: ……………………………………………..
(đối với căn hộ chung cư: Vị trí tầng: …………………..; Số của căn hộ: …………………………;
Tòa nhà ………………………………….…………………………………………………………...)
2.3.4. Diện tích sử dụng: ……………………………….m2
(ghi bằng chữ: ……………..……………………………………………………………………………...)
2.3.5. Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (nếu có):
Số hợp đồng (nếu có): ……………………………………, ký kết ngày ….. tháng …… năm ………
2.4. Dự án xây dựng nhà ở
2.4.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
(nếu có):
Số phát hành: …………………, số vào sổ cấp giấy: ………………………………………………..
Cơ quan cấp: …………………………………………., cấp ngày …….. tháng ……. năm ………..
2.4.2. Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền
Số: ………………………………………………………………………………………………………..
Cơ quan cấp: …………………………………………., cấp ngày …….. tháng ……. năm ………..
2.4.3. Số của thửa đất nơi có dự án xây dựng nhà ở: ………….; Tờ bản đồ số (nếu có): …….
2.4.4. Tên dự án xây dựng nhà ở: …………………………………………………………………….
2.4.5. Mô tả dự án xây dựng nhà ở: ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
2.5. Nhà ở hình thành trong tương lai không thuộc dự án xây dựng nhà ở
2.5.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:
Số phát hành: …………………, số vào sổ cấp giấy: ………………………………………………….
Cơ quan cấp: …………………………………………., cấp ngày …….. tháng ……. năm ………….
2.5.2. Số của thửa đất nơi có nhà ở hình thành trong tương lai: …..; Tờ bản đồ số (nếu có): ….
2.5.3. Mô tả nhà ở hình thành trong tương lai: ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. Nội dung yêu cầu thay đổi, yêu cầu sửa chữa sai sót:
□ Thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
□ Sửa chữa sai sót do lỗi của người yêu cầu đăng ký:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
□ Sửa chữa sai sót do lỗi của người thực hiện đăng ký
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có) ……………………., ký kết ngày ……. tháng …… năm ……..
5. Thuộc đối tượng không phải nộp phí đăng ký □
6. Tài liệu kèm theo: ………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
7. Phương thức nhận kết □ Nhận trực tiếp
□ Nhận qua đường bưu điện (ghi rõ địa chỉ)
quả đăng ký:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên Phiếu yêu cầu này là trung thực, đầy đủ,
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phù hợp với thỏa thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông
tin đã kê khai.
BÊN THẾ CHẤP (HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN THẾ CHẤP (HOẶC NGƯỜI ĐẠI
CỦA BÊN THẾ CHẤP)
DIỆN CỦA BÊN NHẬN THẾ CHẤP/QUẢN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)
TÀI VIÊN)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)

PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ
Văn phòng đăng ký đất đai: …………………
…………………………………………………………………………………………………………
Chứng nhận việc thay đổi, sửa chữa sai sót ……………………………………………………….
đã được đăng ký theo những nội dung kê khai tại Phiếu yêu cầu này tại thời điểm .... giờ....
phút, ngày.... tháng.... năm ……
…………, ngày …. tháng …… năm ……
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ
(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI
1. Hướng dẫn chung
1.1. Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.
1.2. Đối với phần kê khai mà có nhiều lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng
với nội dung lựa chọn
2. Kê khai về người yêu cầu đăng ký:
Tại Mục 1: Nếu người yêu cầu đăng ký là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân,
căn cước công dân, hoặc chứng minh quân đội nhân dân, chứng minh được cấp theo Luật sỹ quan
Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
hoặc giấy tờ xác định tư cách pháp lý khác theo quy định của pháp luật; người Việt Nam định cư ở
nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng
nhận (GCN) đăng ký thành lập (nếu có), Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký doanh nghiệp, GCN
đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/Giấy phép (GP) thành lập và hoạt động hoặc
Quyết định thành lập hoặc GP đầu tư, GCN đầu tư, GCN đăng ký đầu tư.
3. Mô tả về tài sản thế chấp đã đăng ký:
3.1. Tại Mục 2: Kê khai đầy đủ thông tin về tài sản thế chấp đúng với thông tin đã đăng ký
3.3. Khi cần kê khai thêm về tài sản thế chấp mà không còn chỗ ghi tại Mẫu số 02/ĐKTĐ-SCSS thì
ghi tiếp vào Mẫu số 07/BSTS.
4. Mục bên thế chấp, bên nhận thế chấp ký tên:
4.1. Trường hợp người đại diện của bên thế chấp, bên nhận thế chấp là cá nhân thì ký, ghi rõ họ tên
của người đại diện;
Trường hợp người đại diện của bên thế chấp, bên nhận thế chấp là pháp nhân thì ký, ghi rõ họ tên,
chức vụ của người đại diện hợp pháp của pháp nhân và đóng dấu của pháp nhân là đại diện.
Trường hợp người yêu cầu đăng ký là Quản tài viên thì Quản tài viên phải ký và đóng dấu vào
Phiếu yêu cầu tại phần chữ ký, con dấu bên nhận thế chấp, đồng thời bên thế chấp và bên nhận thế
chấp không phải ký và đóng dấu vào Phiếu yêu cầu.
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Mẫu số 07/BSTS
TRANG BỔ SUNG VỀ TÀI SẢN THẾ CHẤP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07 ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tư pháp)
(Nội dung ghi bổ sung phải kê khai rõ: bổ sung cho điểm nào, nội dung nào của phiếu yêu cầu đăng
ký.
Mỗi nội dung bổ sung phải được kê khai cách nhau 01 dòng kẻ)
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
NGƯỜI YÊU CẦU ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)
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9. Thủ tục: Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn
liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu
Bước 1: Người yêu cầu đăng ký là tổ chức; hộ gia, đình cá nhân (có đất
thuộc địa bàn thành phố Kon Tum) nộp hồ sơ đăng ký thế chấp tại Trung
tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu
chính.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến
16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghĩ lễ, tết theo
quy định của pháp luật).
* Hộ gia đình cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của
UBND cấp huyện hoặc gửi qua đường bưu chính.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến
16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghĩ lễ, tết theo
quy định của pháp luật).
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công/
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ và
tiếp nhận chuyển cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (đối với tổ chức);
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (đối với hộ gia đình, cá nhân) để
giải quyết.
Bước 3: Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Văn phòng đăng ký đất đai/
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có văn bản nêu rõ lý do không giải
quyết và hướng dẫn người sử dụng đất bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy
định.
Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì Văn phòng đăng ký đất đai ghi nội dung đăng
ký vào Sổ địa chính; Giấy chứng nhận; chứng nhận nội dung đăng ký vào
phiếu yêu cầu đăng ký.
Chuyển kết quả giải quyết cho Trung tâm phục vụ Hành chính công/ Bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 4: Người yêu cầu đăng ký nhận kết quả đăng ký tại Trung tâm phục
vụ Hành chính công tỉnh/ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc gửi qua
đường bưu điện có bảo đảm theo lựa chọn của người yêu cầu đăng ký.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến
16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghĩ lễ, tết theo
quy định của pháp luật).
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu điện có
bảo đảm.
Thành phần, số lượng a) Thành phần hồ sơ:
- Phiếu yêu cầu đăng ký (01 bản chính - theo mẫu);
hồ sơ:
- Hợp đồng mua bán tài sản có điều khoản bảo lưu quyền sở hữu hoặc hợp
đồng mua bán tài sản kèm văn bản về bảo lưu quyền sở hữu có công
chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật quy định (01 bản chính
hoặc 01 bản sao có chứng thực);
- Bản chính Giấy chứng nhận;
- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người
được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản
sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu).
b) Số lượng hồ sơ: 01 hộ hồ sơ
Thời hạn giải quyết: Giải quyết hồ sơ đăng ký ngay trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu
nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay
trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải
quyết hồ sơ đăng ký thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận
Trình tự thực hiện:
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hồ sơ đăng ký hợp lệ.
Cá nhân, hộ gia đình, tổ chức.
Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai
Phiếu yêu cầu đăng ký có chứng nhận của Văn phòng đăng ký đất đai và
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất.
Phí đăng ký giao dịch bảo đảm: 80.000 đồng/hồ sơ
Lệ phí, phí:
Tên mẫu đơn, tờ khai: Phiếu yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
(Mẫu số 01/ĐKTC, Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019)
Không
Yêu cầu, điều kiện:
- Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ pháp lý:
- Luật Nhà ở năm 2014;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ;
- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ;
- Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp;
- Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính;
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Kon Tum.
Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:
Kết quả:
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Mẫu số 01/ĐKTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ TIẾP NHẬN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:
--------------Quyển số …………. Số thứ tự ……………..
………., ngày ... tháng ... năm …...
Cán bộ tiếp nhận
PHIẾU YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN
SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07 ngày 25 tháng 11
năm 2019 của Bộ Tư pháp)
Kính gửi: ………………………………………………
…………………………………………………………..

(ký và ghi rõ họ, tên)

PHẦN KÊ KHAI CỦA CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP
□ Bên nhận thế chấp
Người yêu cầu đăng ký: □ Bên thế chấp
□ Người đại diện của bên thế
□ Quản tài viên
chấp, bên nhận thế chấp
1. Bên thế chấp
1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
1.2. Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
1.3. Số điện thoại (nếu có): …………… Fax (nếu có): ………….. Thư điện tử (nếu có): …………
1.4. □ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh QĐND □ Hộ chiếu
□ GCN đăng ký doanh nghiệp/GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/GP thành lập
và hoạt động □ QĐ thành lập □ GP đầu tư/GCN đầu tư/GCN đăng ký đầu tư
□ Giấy tờ xác định tư cách pháp lý khác: ……………………………………………………………
Số: …………………………………………………………………………………………………….
Cơ quan cấp ………………………… cấp ngày ………… tháng …………… năm ………………
2. Bên nhận thế chấp
2.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
2.2. Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
2.3. Số điện thoại (nếu có): …………… Fax (nếu có): ………….. Thư điện tử (nếu có): …………
2.4. □ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh QĐND □ Hộ chiếu
□ GCN đăng ký doanh nghiệp/GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/GP thành lập
và hoạt động □ QĐ thành lập □ GP đầu tư/GCN đầu tư/GCN đăng ký đầu tư
□ Giấy tờ xác định tư cách pháp lý khác: ……………………………………………………………
Số: …………………………………………………………………………………………………….
Cơ quan cấp ………………………… cấp ngày ………… tháng …………… năm ………………
3. Mô tả tài sản thế chấp
3.1. Quyền sử dụng đất
3.1.1. Thửa đất số: ……………………….; Tờ bản đồ số (nếu có): ………………………………..
Mục đích sử dụng đất: ………………………………………………………………………………
Thời hạn sử dụng đất: ………………………………………………………………………………
3.1.2. Địa chỉ thửa đất: ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
3.1.3. Diện tích đất thế chấp: …………………………………………………………………… m2
(ghi bằng chữ: ……………………………………………………………………………………)
3.1.4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:
Số phát hành: ……………………………, số vào sổ cấp giấy: ………………………………………
Cơ quan cấp: ……………………………., cấp ngày …….. tháng ……. năm ……………………
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3.2. Tài sản gắn liền với đất; tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là
nhà ở
3.2.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:
Số phát hành: …………………… , số vào sổ cấp giấy:
Cơ quan cấp: ………………………………… , cấp ngày ….. tháng …. năm ……………………
3.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: ……………….; Tờ bản đồ số (nếu có): …………………….
3.2.3. Mô tả tài sản gắn liền với đất/tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai: …………
………………………………………………………………………………………………………..
3.3. Nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án xây dựng nhà ở
3.3.1. Tên và địa chỉ dự án có nhà ở hình thành trong tương lai: …………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
3.3.2. Loại nhà ở: □ Căn hộ chung cư; □ Nhà biệt thự; □ Nhà liền kề.
3.3.3. Vị trí căn hộ chung cư/ nhà biệt thự/ nhà liền kề: ……………………………………………..
(đối với căn hộ chung cư: Vị trí tầng: ………………….. ; Số của căn hộ: …………………………;
Tòa nhà ………………………………….…………………………………………………………...)
3.3.4. Diện tích sử dụng: ……………………………….m2
(ghi bằng chữ: ……………..……………………………………………………………………………...)
3.3.5. Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (nếu có):
Số hợp đồng (nếu có): ……………………………………, ký kết ngày ….. tháng …… năm ………
3.4. Dự án xây dựng nhà ở
3.4.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
(nếu có):
Số phát hành: …………………, số vào sổ cấp giấy: ………………………………………………..
Cơ quan cấp: …………………………………………., cấp ngày ……. tháng ……. năm ………..
3.4.2. Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền
Số: ………………………………………………………………………………………………………..
Cơ quan cấp: …………………………………………., cấp ngày ……. tháng ……. năm ………..
3.4.3. Số của thửa đất nơi có dự án xây dựng nhà ở: …………. ; Tờ bản đồ số (nếu có): …….
3.4.4. Tên dự án xây dựng nhà ở: …………………………………………………………………….
3.4.5. Mô tả dự án xây dựng nhà ở: ………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
3.5. Nhà ở hình thành trong tương lai không thuộc dự án xây dựng nhà ở
3.5.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:
Số phát hành: …………………, số vào sổ cấp giấy: ………………………………………………….
Cơ quan cấp: …………………………………………., cấp ngày ….. tháng …… năm ………….
3.5.2. Số của thửa đất nơi có nhà ở hình thành trong tương lai: ….; Tờ bản đồ số (nếu có): ….
3.5.3. Mô tả nhà ở hình thành trong tương lai: ………………………………………………………
4. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có) ………………………, ký kết ngày ….. tháng ….. năm …….
5. Thuộc đối tượng không phải nộp phí đăng ký □
6. Tài liệu kèm theo: ………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
7. Phương thức nhận kết □ Nhận trực tiếp
□ Nhận qua đường bưu điện (ghi rõ địa chỉ)
quả đăng ký:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên Phiếu yêu cầu này là trung thực, đầy đủ,
phù hợp với thỏa thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông
tin đã kê khai.
BÊN THẾ CHẤP (HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN THẾ CHẤP (HOẶC NGƯỜI ĐẠI
CỦA BÊN THẾ CHẤP)
DIỆN CỦA BÊN NHẬN THẾ CHẤP/QUẢN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)
TÀI VIÊN)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)
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PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ
Văn phòng đăng ký đất đai: ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Chứng nhận việc thế chấp …………………………………………………………………………...
đã được đăng ký theo những nội dung kê khai tại Phiếu yêu cầu này tại thời điểm .... giờ....
phút, ngày.... tháng.... năm…….
…………, ngày …. tháng …… năm ……
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ
(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI
1. Hướng dẫn chung
1.1. Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.
1.2. Đối với phần kê khai mà có nhiều lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng với nội
dung lựa chọn
2. Kê khai về bên thế chấp, bên nhận thế chấp:
2.1. Tại điểm 1.4 và điểm 2.4: Nếu bên thế chấp, bên nhận thế chấp là cá nhân trong nước thì kê khai về
chứng minh nhân dân, căn cước công dân, chứng minh được cấp theo Luật sỹ quan Quân đội nhân dân Việt
Nam, Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng hoặc giấy tờ xác định tư cách
pháp lý khác theo quy định của pháp luật; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê
khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký thành lập (nếu có), GCN
đăng ký doanh nghiệp, GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/Giấy phép(GP) thành lập và
hoạt động hoặc Quyết định thành lập hoặc GP đầu tư, GCN đầu tư, GCN đăng ký đầu tư.
2.2. Khi cần kê khai thêm về bên thế chấp, bên nhận thế chấp mà không còn chỗ ghi tại Mẫu số 01/ĐKTC thì
ghi tiếp vào Mẫu số 06/BSCB.
3. Mô tả về tài sản thế chấp:
3.1. Trường hợp tài sản thế chấp không bao gồm quyền sử dụng đất thì không kê khai nội dung về quyền sử
dụng đất tại điểm 3.1.
3.2. Tại điểm 3.2.3: Kê khai như sau:
a) Nếu tài sản thế chấp là nhà thì phải kê khai loại nhà (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, ...), số tầng, diện tích xây
dựng (diện tích chiếm đất), diện tích sử dụng, địa chỉ nhà đó.
b) Trường hợp tài sản thế chấp là nhà chung cư thì ghi tên của nhà chung cư, số tầng, diện tích xây dựng
(diện tích chiếm đất), tổng số căn hộ, địa chỉ nhà chung cư đó.
c) Trường hợp tài sản thế chấp là căn hộ trong nhà chung cư thì ghi "căn hộ chung cư" và ghi số của căn hộ,
tầng số, diện tích sử dụng của căn hộ, địa chỉ nhà chung cư đó.
d) Trường hợp tài sản thế chấp là công trình hạ tầng kỹ thuật thì ghi loại công trình hạ tầng, tên từng hạng
mục công trình và diện tích chiếm đất của hạng mục công trình đó. Đối với công trình kiến trúc khác thì ghi
tên công trình và diện tích chiếm đất của công trình, địa chỉ nơi có công trình.
đ) Trường hợp tài sản thế chấp là cây rừng, cây lâu năm thì ghi loại cây rừng, loại cây lâu năm, diện tích, địa
chỉ nơi có cây rừng, cây lâu năm.
3.2. Tại điểm 3.4.1: Kê khai thông tin về số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất của nơi có dự án xây dựng nhà ở; trường hợp không có Giấy chứng nhận về quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì kê khai thông tin về Quyết định giao đất,
cho thuê đất tại điểm 3.4.2.
3.3. Khi cần kê khai thêm về tài sản thế chấp mà không còn chỗ ghi tại Mẫu số 01/ĐKTC thì ghi tiếp vào
Mẫu số 07/BSTS.
4. Mục bên thế chấp, bên nhận thế chấp ký tên:
4.1. Trường hợp người đại diện của bên thế chấp, bên nhận thế chấp là cá nhân thì ký, ghi rõ họ tên của
người đại diện:
Trường hợp người đại diện của bên thế chấp, bên nhận thế chấp là pháp nhân thì ký, ghi rõ họ tên, chức vụ
của người đại diện hợp pháp của pháp nhân và đóng dấu của pháp nhân là đại diện.
4.2. Trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là Quản tài viên thì Quản tài viên phải ký, ghi rõ họ tên,
chức danh và đóng dấu vào Phiếu yêu cầu tại phần chữ ký, con dấu bên nhận thế chấp, đồng thời bên thế
chấp và bên nhận thế chấp không phải ký và đóng dấu vào Phiếu yêu cầu.
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Mẫu số 06/BSCB
TRANG BỔ SUNG VỀ CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP
(Ban hành kèm theo Thông tư 07 ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tư pháp)
1. □ Bên thế chấp □ Bên nhận thế chấp □ Người đại diện của bên thế chấp, bên nhận thế chấp
□ Quản tài viên
1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
1.2. Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
1.3. Số điện thoại (nếu có): …………………….… Fax (nếu có): ………………………………….
Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ………………………………………………………………………..
1.4. □ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh QĐND □ Hộ chiếu
□ GCN đăng ký doanh nghiệp/GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/GP thành lập
và hoạt động □ QĐ thành lập □ GP đầu tư/GCN đầu tư/GCN đăng ký đầu tư
□ Giấy tờ xác định tư cách pháp lý khác: ……………………………………………………………
Số: ………………………………………………………………………………………………………….
Cơ quan cấp …………………………… cấp ngày ………… tháng …………… năm ………………
2. □ Bên thế chấp □ Bên nhận thế chấp □ Người đại diện của bên thế chấp, bên nhận thế chấp
□ Quản tài viên
2.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
2.2. Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
2.3. Số điện thoại (nếu có): …………………..… Fax (nếu có): ……………………………………
Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ………………………………………………………………………..
2.4. □ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh QĐND □ Hộ chiếu
□ GCN đăng ký doanh nghiệp/GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/GP thành lập
và hoạt động □ QĐ thành lập □ GP đầu tư/GCN đầu tư/GCN đăng ký đầu tư
□ Giấy tờ xác định tư cách pháp lý khác: ……………………………………………………………
Số: ………………………………………………………………………………………………………….
Cơ quan cấp …………………………… cấp ngày ………… tháng …………… năm ………………
(Khi cần kê khai thêm về các bên ký kết hợp đồng thế chấp thì kê khai tiếp theo các thông tin đã
hướng dẫn ở trên)
NGƯỜI YÊU CẦU ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)
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Mẫu số 07/BSTS
TRANG BỔ SUNG VỀ TÀI SẢN THẾ CHẤP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07 ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tư pháp)
(Nội dung ghi bổ sung phải kê khai rõ: bổ sung cho điểm nào, nội dung nào của phiếu yêu cầu đăng
ký.
Mỗi nội dung bổ sung phải được kê khai cách nhau 01 dòng kẻ)
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
NGƯỜI YÊU CẦU ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)
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III. Lĩnh vực Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý.
01. Thủ tục: Cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. (Không áp dụng đối với
trường hợp Tổ chức đề nghị cấp giấy phép thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ quyết định thành lập; tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành
lập; tổ chức thuộc Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; tổ chức
thuộc cơ quan trung ương của tổ chức xã hội - nghề nghiệp; nhà thầu nước ngoài)
Bước 1: Tổ chức đề nghị cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc
qua dịch vụ bưu chính tới Sở Tài nguyên và Môi trường
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến
16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết
theo quy định của pháp luật).
Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ
đề nghị cấp giấy phép. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng
theo quy định thì thông báo bằng văn bản hoặc thư điện tử cho tổ chức
đề nghị cấp giấy phép về việc hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.
Bước 3: Nếu hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm
tra, thẩm định sự phù hợp của hồ sơ về nhân lực, phương tiện đo, thiết
bị, phần mềm, công nghệ đo đạc và bản đồ so với thực tế của tổ chức
đề nghị cấp giấy phép; xác định năng lực của tổ chức trong việc thực
hiện các nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ đề nghị cấp giấy phép.
Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường gửi biên bản thẩm định kèm hồ
sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đến Cục Đo đạc Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi
trường qua dịch vụ bưu chính.
Bước 5: Sau khi nhận được biên bản thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy
phép hoạt động đo đạc và bản đồ, Cục trưởng Cục Đo đạc - Bản đồ và
Thông tin địa lý Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường phê
duyệt, cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
Bước 6: Cục Đo đạc - Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam thuộc Bộ
Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức về việc hoàn thành
cấp giấy phép, trả giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, hồ sơ đề nghị
cấp giấy phép cho tổ chức, gửi tệp tin chứa bản chụp giấy phép cho Sở
Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu điện
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị hoặc tệp tin chứa đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động
hồ sơ:
đo đạc và bản đồ (bản chính - theo mẫu)
- Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính quyết định quy định chức năng,
nhiệm vụ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính văn bằng tốt nghiệp đại học trở
lên thuộc chuyên ngành về đo đạc và bản đồ, bản khai hoặc tệp tin bản
khai quá trình công tác của người phụ trách kỹ thuật (theo Mẫu số 12
Phụ lục I) hoặc chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ Hạng I, hợp
đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng, quyết định bổ nhiệm của
người phụ trách kỹ thuật.
- Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính văn bằng, chứng chỉ chuyên môn
về đo đạc và bản đồ, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng
của các nhân viên kỹ thuật đo đạc và bản đồ;
322
Trình tự thực hiện:

Thời gian giải quyết:
Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:
Kết quả:
Phí, Lệ phí:

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Yêu cầu, điều kiện:

Căn cứ pháp lý:

- Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính hóa đơn hoặc giấy tờ chứng
minh sở hữu hoặc quyền sử dụng phương tiện đo, thiết bị, phần mềm,
công nghệ đo đạc và bản đồ.
b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ
- Sở Tài nguyên và Môi trường không quá 06 ngày làm việc;
- Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam không quá 02 ngày
làm việc
Tổ chức
Sở Tài nguyên và Môi trường
- Biên bản thẩm định
- Giấy phép
- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (do Sở
Tài nguyên và Môi trường thẩm định)
+ Dưới 03 hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép:
4.090.000 đồng/hồ sơ;
+ Từ 03 đến 05 hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép:
5.540.000 đồng/hồ sơ;
+ Từ 06 đến 08 hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép:
6.030.000 đồng/hồ sơ;
+ Từ 09 đến 11 hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép:
6.510.000 đồng/hồ sơ;
+ Từ 12 đến 14 hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép:
7.000.000 đồng/hồ sơ;
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đa ̣c và bản đồ (Mẫu số 10,
Phụ lục I Nghi ̣ đi ̣nh số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/03/2019).
- Bản khai quá trình công tác (Mẫu số 12, Phụ lục I, Nghi ̣ đi ̣nh số
27/2019/NĐ-CP ngày 13/03/2019)
- Là doanh nghiệp hoặc đơn vị sự nghiệp có chức năng, nhiệm vụ hoạt
động đo đạc và bản đồ;
- Người phụ trách kỹ thuật về đo đạc và bản đồ phải có trình độ từ đại
học trở lên thuộc chuyên ngành về đo đạc và bản đồ; có thời gian hoạt
động thực tế ít nhất là 05 năm phù hợp với ít nhất một nội dung hoạt
động đo đạc và bản đồ của tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoặc có
chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I quy định tại Điều 53 của
Luật Đo đạc và bản đồ; không được đồng thời là người phụ trách kỹ
thuật về đo đạc và bản đồ của tổ chức khác;
- Có số lượng tối thiểu là 04 nhân viên kỹ thuật có trình độ trung cấp
trở lên được đào tạo về đo đạc và bản đồ;
- Có phương tiện, thiết bị, công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với quy
định trong định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc và bản đồ để thực hiện
một sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp giấy phép.
- Luật Đo đạc và Bản đồ năm 2018;
- Nghi ̣ đi ̣nh số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/03/2019 của Chính phủ;
- Thông tư số 34/2017/TT-BTC ngày 21/4/2017 của Bộ Tài chính
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Mẫu số 10
TÊN TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------…………, ngày …… tháng …… năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
Kính gửi: - (Cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ
Tài nguyên và Môi trường)
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.
PHẦN I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG
Tên tổ chức:......................................................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập số:........................................
Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................................
Số điện thoại: ………………… Fax: ……………………………… E-mail:..................................
Website.............................................................................................................................
Căn cứ Nghị định số ………/2019/NĐ-CP ngày tháng năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ, đề nghị cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ
thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động đo đạc
và bản đồ với các nội dung sau:
1.......................................................................................................................................
2.......................................................................................................................................
3.......................................................................................................................................
4.......................................................................................................................................
(Ghi rõ các nội dung hoạt động đề nghị cấp phép)
PHẦN II. KÊ KHAI NĂNG LỰC
I. LỰC LƯỢNG KỸ THUẬT
1. Lực lượng kỹ thuật đo đạc và bản đồ phân tích theo ngành nghề(1)
Đơn vị tính: Người
Công nhân kỹ
TT
Ngành, nghề
Đại học trở lên
Trung cấp, cao đẳng
thuật
1
(Trắc địa)
05
02
0
2
(Địa chính)
...
...
...
…
………………
...
...
...
2. Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách kỹ thuật
TT
Họ và tên
Chức vụ
Bằng cấp
Thâm niên(2)
1
(Nguyễn Văn A)
(Giám đốc)
……………
……………
2
(Nguyễn Văn B)
(Phụ trách kỹ thuật)
(Kỹ sư trắc địa)
(05 năm)
3. Danh sách nhân lực kỹ thuật đo đạc và bản đồ
TT
Họ và tên
Chức vụ
Bằng cấp
Thâm niên(2)
1
(Nguyễn Văn B)
(Phụ trách kỹ thuật)
(Kỹ sư trắc địa)
(05 năm)
2
(Nguyễn Văn C)
(Nhân viên)
(Trung cấp địa chính) (03 năm)
3
…………
…………
…………
…………
…… …………
…………
…………
…………
II. THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ
TT Tên, mã hiệu của thiết bị, công nghệ Số lượng
Tình trạng
Ghi chú
1
2
324

3
…… ………………
………… ……
………
Cam kết: …………… (tên tổ chức) xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung kê khai này./.
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Chức vụ, ký, họ tên, đóng dấu)
Ghi chú:
(1) Kê khai theo văn bằng chuyên môn.
(2) Tính theo thời gian sau khi tốt nghiệp của bằng cấp chuyên môn đầu tiên.
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Mẫu số 12
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------BẢN KHAI QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
I. THÔNG TIN CHUNG
Họ và tên:..........................................................................................................................
Ngày tháng năm sinh:.........................................................................................................
Số CMND/Căn cước công dân: ……………… ngày cấp……………… Nơi cấp.......................
Trình độ chuyên môn:.........................................................................................................
Địa chỉ thường trú:.............................................................................................................
Đơn vị công tác:................................................................................................................
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Bằng cấp được
Thời gian
Cơ sở đào tạo
Năm tốt nghiệp
nhận
Từ đến

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian
(Từ tháng, năm
Chức vụ, đơn vị công tác
đến tháng, năm)

Nội dung công việc đã tham gia

Tôi xin cam đoan nội dung bản khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm
trước pháp luật.
XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC QUẢN LÝ TRỰC
TIẾP
(Chức vụ, ký, họ tên, đóng dấu)
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……, ngày……tháng.....năm………
NGƯỜI KHAI
(Ký, họ tên)

02. Thủ tục: Cấp bổ sung danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ
Bước 1: Tổ chức đề nghị cấp bổ sung danh mục hoạt động đo đạc và
bản đồ nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon
Tum hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Sở Tài nguyên và Môi trường
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến
16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết
theo quy định của pháp luật).
Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ
đề nghị cấp bổ sung, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng
theo quy định thì thông báo bằng văn bản hoặc thư điện tử cho tổ chức
đề nghị cấp bổ sung danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ về việc
hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.
Bước 3: Nếu hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm
tra, thẩm định sự phù hợp của hồ sơ về nhân lực, phương tiện đo, thiết
bị, phần mềm, công nghệ đo đạc và bản đồ so với thực tế của tổ chức
đề nghị cấp giấy phép; xác định năng lực của tổ chức trong việc thực
hiện các nội dung đề nghị cấp bổ sung.
Bước 4: Nếu kết quả thẩm tra đạt yêu cầu, Sở Tài nguyên và Môi
trường gửi biên bản thẩm định kèm hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt
động đo đạc và bản đồ đến Cục Đo đạc - Bản đồ và Thông tin địa lý
Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường qua Trung tâm phục vụ
hành chính công tỉnh Kon Tum;
Bước 5: Sau khi nhận được biên bản thẩm định hồ sơ đề nghị cấp bổ
sung, Cục trưởng Cục Đo đạc-Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam
thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, cấp bổ sung danh mục
hoạt động đo đạc và bản đồ
Bước 6: Cục Đo đạc-Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam thuộc Bộ
Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức về việc hoàn thành
cấp bổ sung danh mục, trả giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, hồ sơ
đề nghị cấp bổ sung danh mục cho tổ chức, gửi tệp tin chứa bản chụp
giấy phép cấp bổ sung danh mục cho Sở Tài nguyên và Môi trường
tỉnh Kon Tum
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu điện
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị hoặc tệp tin chứa đơn đề nghị cấp bổ sung danh mục
hồ sơ:
hoạt động đo đạc và bản đồ (theo mẫu)
- Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính văn bằng, chứng chỉ chuyên môn
về đo đạc và bản đồ, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng
của các nhân viên kỹ thuật đo đạc và bản đồ được bổ sung
- Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính hóa đơn hoặc giấy tờ chứng
minh sở hữu phương tiện đo, thiết bị, phần mềm, công nghệ đo đạc và
bản đồ được bổ sung;
- Bản gốc giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp.
b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bản chính và 01 bản sao)
Không quá 05 ngày làm viê ̣c kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Thời gian giải quyết:
Tổ chức
Đối tượng thực hiện:
Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan thực hiện:
- Biên bản thẩm định
Kết quả:
- Giấy phép
Trình tự thực hiện:
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Phí, Lệ phí:

Tên mẫu đơn, tờ khai:
Yêu cầu, điều kiện:
Căn cứ pháp lý:

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (do Sở
Tài nguyên và Môi trường thẩm định)
+ Dưới 03 hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép:
4.090.000 đồng/hồ sơ;
+ Từ 03 đến 05 hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép:
5.540.000 đồng/hồ sơ;
+ Từ 06 đến 08 hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép:
6.030.000 đồng/hồ sơ;
+ Từ 09 đến 11 hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép:
6.510.000 đồng/hồ sơ;
+ Từ 12 đến 14 hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép:
7.000.000 đồng/hồ sơ;
Đơn đề nghị cấp bổ sung nội dung giấy phép hoa ̣t đô ̣ng đo đa ̣c và bản
đồ (Mẫu số 13 Nghi ̣ đi ̣nh số 27/2019/NĐ-CP, ngày 13/03/2019)
Có thiết bị công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp để thực hiện một (01)
sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp phép bổ sung.
- Luật Đo đạc và Bản đồ năm 2018;
- Nghi ̣ đi ̣nh số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/03/2019 của Chính phủ;
- Thông tư số 34/2017/TT-BTC ngày 21/4/2017 của Bộ Tài chính

328

Mẫu số 13
TÊN TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------…………, ngày …… tháng …… năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BỔ SUNG NỘI DUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG
ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
Kính gửi: (Cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ
Tài nguyên và Môi trường)
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.
PHẦN I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG
Tên tổ chức:........................................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:..............................................................................................................
Số điện thoại: ………………Fax:……………… E-mail: ……… Website:....................................
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập:...............................................
Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số …………………………… cấp ngày .... tháng .... năm ...
Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của tổ chức từ khi được cấp phép: (các công trình đo đạc và
bản đồ đã thực hiện từ năm ……… đến năm……………):
Chủ đầu Thời gian thực Địa điểm thực
STT
Tên công trình
Ghi chú
tư
hiện
hiện
1
2
…
Căn cứ Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày tháng năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một
số điều của Luật Đo đạc và bản đồ, đề nghị cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ
thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp bổ sung nội dung hoạt động
đo đạc và bản đồ như sau:
1.....................................................................................................................................................
2.....................................................................................................................................................
(Ghi rõ các nội dung hoạt động đề nghị cấp bổ sung)
PHẦN II. KÊ KHAI NĂNG LỰC
I. LỰC LƯỢNG KỸ THUẬT
1. Lực lượng kỹ thuật đo đạc và bản đồ phân tích theo ngành nghề (1)
Đơn vị tính: người
Thay đổi so với thời
Trung cấp, cao Công nhân kỹ điểm được cấp giấy
TT
Ngành, nghề Đại học trở lên
đẳng
thuật1)
phép
(số lượng tăng/giảm)
1
(Trắc địa)
07
01
0
+ 02 đại học;
- 01 Trung cấp
2
…
3
…
2. Người đại diện theo pháp luật và Người phụ trách kỹ thuật
TT
Họ và tên
Chức vụ
Bằng cấp
Ghi chú
1
(Nguyễn Văn A)
Giám đốc
…………
………
2
(Nguyễn Văn B)
Đội trưởng
Kỹ sư trắc địa
03 năm
3. Danh sách nhân lực kỹ thuật đo đạc và bản đồ được bổ sung
TT
Họ và tên
Chức vụ
Bằng cấp
Thâm niên(2)
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1
(Nguyễn Văn C)
(Nhân viên)
2
(Nguyễn Văn D)
(Nhân viên)
3
………………
………
II. THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ
TT

Tên, mã hiệu của thiết bị
Số lượng
công nghệ

(Kỹ sư Trắc địa)
(Trung cấp địa chính)
………

Tình trạng

(05 năm)
(03 năm)
……………

Thay đổi so với thời điểm được
cấp giấy phép
(Số lượng tăng/giảm)
+ 02

1
(Toàn đạc điện tử)
03
…
2
3
...
Cam kết: Chúng tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung kê khai này./.
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Chức vụ, ký, họ tên, đóng dấu)
Ghi chú:
(1) Kê khai theo văn bằng chuyên môn.
(2) Tính theo thời gian sau khi tốt nghiệp của bằng cấp chuyên môn đầu tiên.
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03. Thủ tục: Cấp chứng chỉ hành nghề hạng II
Trình tự thực hiện:

Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng
hồ sơ:

Thời gian giải quyết:
Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:
Kết quả:
Phí, Lệ phí:
Tên mẫu đơn, tờ khai:

Yêu cầu, điều kiện:

Căn cứ pháp lý:

Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tại Trung
tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua dịch vụ bưu
chính tới Sở Tài nguyên và Môi trường
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến
16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết
theo quy định của pháp luật).
Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra sự đầy
đủ và tính hợp lệ của hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, cơ
quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề thông báo bằng văn bản
hoặc thư điện tử cho cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ về việc đề nghị
hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.
Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức sát hạch, đăng đải kết
quả sát hạch và xét cấp chứng chỉ hành nghề
Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu điện
a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu - bản chính)
- 01 ảnh màu cỡ 4x6 cm có nền màu trắng;
- Bản sao văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn do cơ sở đào tạo hợp
pháp cấp; giấy chứng nhận đủ sức khỏe hành nghề do cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện theo quy định;
- Bản khai kinh nghiệm nghề nghiệp (theo mẫu - bản chính)
- Bản sao giấy tờ chứng minh là người được miễn sát hạch kiến thức
chuyên môn, kiến thức pháp luật.
b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bản chính và 01 bản sao)
Không quá 15 ngày làm việc
Cá nhân trong nước
Sở Tài nguyên và Môi trường
Chứng chỉ hành nghề
Chưa quy định
- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (Mẫu số 17, Phụ lục I Nghi ̣
đi ̣nh số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/03/2019)
- Bản khai kinh nghiệm nghề nghiệp (Mẫu số 18, Phụ lục I Nghi ̣ đi ̣nh
số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/03/2019)
- Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II được cấp cho cá nhân
có trình độ từ đại học trở lên, có thời gian ít nhất là 02 năm liên tục
tham gia hoạt động đo đạc và bản đồ; cá nhân có trình độ trung cấp
hoặc cao đẳng, có ít nhất là 03 năm liên tục tham gia hoạt động đo đạc
và bản đồ và đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
- Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;
- Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham
gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;
- Đã qua sát hạch kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên
quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
- Luật Đo đạc và Bản đồ năm 2018;
- Nghi ̣ đi ̣nh số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/03/2019 của Chính phủ;
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Mẫu số 17:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------……..……, ngày…….. tháng …….. năm……..
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI/CẤP ĐỔI/GIA HẠN(1)
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
Kính gửi:……..…….. (Tên cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ)
1. Họ và tên:........................................................................................................................
2. Ngày, tháng, năm sinh:....................................................................................................
3. Quốc tịch:........................................................................................................................
4. Số căn cước công dân/CMND ……..…….. ngày cấp:……..…….. nơi cấp...................
5. Địa chỉ thường trú:.........................................................................................................
6. Số điện thoại:……..……..……..……..……..……..Email:...............................................
7. Đơn vị công tác (nếu có)...............................................................................................
8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành đào tạo):..................................................
9. Mã số chứng chỉ hành nghề đã được cấp (nếu có):.....................................................
10. Thời hạn có hiệu lực của chứng chỉ hành nghề đã được cấp đến ngày (nếu có):....
Đề nghị được cấp/cấp lại/cấp đổi/gia hạn chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ như sau:
a) Cấp chứng chỉ hành nghề ……..……..…….. □ (2)
Nội dung hành nghề: ……..(1) ……..……..…….. Hạng:....................................................
b) Cấp lại chứng chỉ hành nghề ……..……..……. □ (2)
Lý do đề nghị cấp lại chứng chỉ:...................................................................................... (2)
c) Cấp đổi chứng chỉ hành nghề ……..……..……. □ (2)
Lý do đề nghị cấp đổi chứng chỉ:..................................................................................... (2)
d) Gia hạn chứng chỉ hành nghề ……..……..……. □ (2)
Lý do đề nghị gia hạn chứng chỉ:..................................................................................... (2)
Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề đo đạc và bản đồ theo
đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, họ tên)
Ghi chú:
(1)
Ghi phù hợp với từng trường hợp cụ thể.
(2)
Lựa chọn và chỉ đánh dấu vào một ô phù hợp với đơn đề nghị.
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Mẫu số 18:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------BẢN KHAI KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP
1. Họ và tên:........................................................................................................................
2. Trình độ chuyên môn:......................................................................................................
3. Thời gian có kinh nghiệm nghề nghiệp (3)(bao nhiêu năm, tháng):.................................
4. Đơn vị công tác (nếu có):................................................................................................
5. Mã số chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ đã được cấp: ……………… ngày
cấp……………………… Cơ quan cấp:.................................................... (1)
6. Quá trình hoạt động chuyên môn về đo đạc và bản đồ:
Đơn vị công tác/ Hoạt Nội dung hành nghề đo đạc và
Thời gian công tác
động độc lập
bản đồ
(Từ tháng, năm đến
Ghi chú
(Ghi rõ tên đơn vị, số điện (Ghi rõ lĩnh vực, chức danh hành
tháng, năm)
thoại liên hệ)
nghề đo đạc và bản đồ)

7. Tự xếp hạng chứng chỉ hành nghề: ……………………………………………………… (2)
Tôi xin cam đoan nội dung bản khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm./.
XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC QUẢN
LÝ TRỰC TIẾP (nếu có)
(Chức vụ, ký tên, đóng dấu)

……, ngày ……… tháng... năm………
NGƯỜI KHAI
(Ký, họ tên)

Ghi chú:
(1)
Đối với trường hợp cấp lại, cấp đổi, gia hạn chứng chỉ hành nghề.
(2)
Đối với trường hợp cấp mới chứng chỉ hành nghề.
(3)
Tính theo thời gian làm việc sau khi có bằng cấp chuyên môn đầu tiên.
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04. Thủ tục: Gia hạn chứng chỉ hành nghề hạng II
Trình tự thực hiện:

Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng
hồ sơ:

Thời gian giải quyết:
Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:
Kết quả:
Phí, Lệ phí:
Tên mẫu đơn, tờ khai:

Yêu cầu, điều kiện:

Căn cứ pháp lý:

Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề tại
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua dịch vụ
bưu chính tới Sở Tài nguyên và Môi trường
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến
16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết
theo quy định của pháp luật).
Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra thông
tin về chứng chỉ hành nghề đã cấp, hoàn thành việc gia hạn chứng chỉ
hành nghề đo đạc và bản đồ, trả chứng chỉ được gia hạn cho cá nhân đề
nghị gia hạn chứng chỉ
Bước 3: Cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu điện
a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ (theo mẫu
- bản chính)
- Bản khai tham gia hoạt động đo đạc và bản đồ hoặc chứng nhận liên
quan đến việc cập nhật kiến thức (theo mẫu) liên quan đến nội dung
hành nghề trong khoảng thời gian 03 năm trước thời điểm chứng chỉ
hết hạn;
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều
kiện theo quy định;
- Bản gốc chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ đã được cấp.
b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bản chính và 01 bản sao).
Không quá 03 ngày làm việc
Cá nhân trong nước
Sở Tài nguyên và Môi trường
Chứng chỉ hành nghề
Chưa quy định
- Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ (Mẫu số
17 Phụ lục I Nghi ̣ đi ̣nh số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/03/2019)
- Bản khai tham gia hoạt động đo đạc và bản đồ (Mẫu số 20 Phụ lục I
Nghi ̣ đi ̣nh số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/03/2019)
Trong thời hạn 30 ngày trước khi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản
đồ hết hạn, nếu cá nhân có yêu cầu gia hạn chứng chỉ hành nghề đã
được cấp thì gửi hồ sơ đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề đến cơ
quan đã cấp chứng chỉ hành nghề để làm thủ tục gia hạn. Chứng chỉ
hành nghề không được gia hạn sau ngày chứng chỉ hết hạn.
- Luật Đo đạc và Bản đồ năm 2018;
- Nghi ̣ đi ̣nh số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/03/2019 của Chính phủ;
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Mẫu số 17:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------……..……, ngày…….. tháng …….. năm……..
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI/CẤP ĐỔI/GIA HẠN(1)
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
Kính gửi:……..…….. (Tên cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ)
1. Họ và tên:........................................................................................................................
2. Ngày, tháng, năm sinh:....................................................................................................
3. Quốc tịch:........................................................................................................................
4. Số căn cước công dân/CMND ……..…….. ngày cấp:……..…….. nơi cấp...................
5. Địa chỉ thường trú:.........................................................................................................
6. Số điện thoại:……..……..……..……..……..……..Email:...............................................
7. Đơn vị công tác (nếu có)...............................................................................................
8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành đào tạo):..................................................
9. Mã số chứng chỉ hành nghề đã được cấp (nếu có):.....................................................
10. Thời hạn có hiệu lực của chứng chỉ hành nghề đã được cấp đến ngày (nếu có):....
Đề nghị được cấp/cấp lại/cấp đổi/gia hạn chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ như sau:
a) Cấp chứng chỉ hành nghề ……..……..…….. □ (2)
Nội dung hành nghề: ……..(1) ……..……..…….. Hạng:....................................................
b) Cấp lại chứng chỉ hành nghề ……..……..……. □ (2)
Lý do đề nghị cấp lại chứng chỉ:...................................................................................... (2)
c) Cấp đổi chứng chỉ hành nghề ……..……..……. □ (2)
Lý do đề nghị cấp đổi chứng chỉ:..................................................................................... (2)
d) Gia hạn chứng chỉ hành nghề ……..……..……. □ (2)
Lý do đề nghị gia hạn chứng chỉ:..................................................................................... (2)
Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề đo đạc và bản đồ theo
đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, họ tên)
Ghi chú:
(1)
Ghi phù hợp với từng trường hợp cụ thể.
(2)
Lựa chọn và chỉ đánh dấu vào một ô phù hợp với đơn đề nghị.
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Mẫu số 20:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------BẢN KHAI KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP/CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN
1. Họ và tên:........................................................................................................................
2. Trình độ chuyên môn:......................................................................................................
3. Thời gian có kinh nghiệm nghề nghiệp (3)(bao nhiêu năm, tháng):..................................
4. Đơn vị công tác (nếu có):.................................................................................................
5. Mã số chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ đã được cấp: ……………… ngày
cấp……………………… Cơ quan cấp:................................................... (1)
6. Quá trình hoạt động chuyên môn hoặc cập nhật kiến thức về đo đạc và bản đồ:
Thời gian hành
Đơn vị công tác/ Hoạt Nội dung hành nghề/ cập nhật
nghề/cập nhật kiến
động độc lập
kiến thức đo đạc và bản đồ
thức đo đạc và bản đồ
Ghi chú
(Ghi rõ tên đơn vị, số điện (Ghi rõ lĩnh vực, chức danh hành
(Từ tháng, năm đến
thoại liên hệ)
nghề đo đạc và bản đồ)
tháng, năm)

Tôi xin cam đoan nội dung bản khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm./.
XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC QUẢN
LÝ TRỰC TIẾP (nếu có)
(Chức vụ, ký tên, đóng dấu)

……, ngày …… tháng... năm………
NGƯỜI KHAI
(Ký, họ tên)

Ghi chú:
1)
Đối với trường hợp cấp lại, cấp đổi, gia hạn chứng chỉ hành nghề.
(2)
Đối với trường hợp cấp mới chứng chỉ hành nghề.
(3)
Tính theo thời gian làm việc sau khi có bằng cấp chuyên môn đầu tiên.
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05. Thủ tục: Cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề hạng II
Trình tự thực hiện:

Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng
hồ sơ:

Thời gian giải quyết:
Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:
Kết quả:
Phí, Lệ phí:
Tên mẫu đơn, tờ khai:
Yêu cầu, điều kiện:

Căn cứ pháp lý:

Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành
nghề tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua
dịch vụ bưu chính tới Sở Tài nguyên và Môi trường
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến
16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết
theo quy định của pháp luật).
Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn thành việc
cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ, trả chứng chỉ
được cấp lại, cấp đổi cho cá nhân đề nghị cấp lại, cấp đổi chứng chỉ
Bước 3: Cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu điện
a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề (theo mẫu - bản
chính)
- 01 ảnh màu cỡ 4x6 cm có nền màu trắng
b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
Không quá 03 ngày làm việc
Cá nhân trong nước
Sở Tài nguyên và Môi trường
Chứng chỉ hành nghề
Chưa quy định
Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề (Mẫu số 17 Phụ lục I
Nghi ̣ đi ̣nh số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/03/2019)
- Về cấp lại chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II: Chứng chỉ
hành nghề đo đạc và bản đồ được cấp lại trong trường hợp chứng chỉ
hành nghề đo đạc và bản đồ bị mất.
- Về cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II: Chứng chỉ
hành nghề đo đạc và bản đồ được cấp đổi trong các trường hợp chứng
chỉ hành nghề bị rách nát, hư hỏng không thể sử dụng được hoặc khi cá
nhân có yêu cầu thay đổi thông tin trong chứng chỉ.
- Luật Đo đạc và Bản đồ năm 2018;
- Nghi ̣ đi ̣nh số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/03/2019 của Chính phủ;
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Mẫu số 17:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------……..……, ngày…….. tháng …….. năm……..
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI/CẤP ĐỔI/GIA HẠN(1)
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
Kính gửi:……..…….. (Tên cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ)
1. Họ và tên:........................................................................................................................
2. Ngày, tháng, năm sinh:....................................................................................................
3. Quốc tịch:........................................................................................................................
4. Số căn cước công dân/CMND ……..…….. ngày cấp:……..…….. nơi cấp...................
5. Địa chỉ thường trú:.........................................................................................................
6. Số điện thoại:……..……..……..……..……..……..Email:...............................................
7. Đơn vị công tác (nếu có)...............................................................................................
8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành đào tạo):..................................................
9. Mã số chứng chỉ hành nghề đã được cấp (nếu có):.....................................................
10. Thời hạn có hiệu lực của chứng chỉ hành nghề đã được cấp đến ngày (nếu có):....
Đề nghị được cấp/cấp lại/cấp đổi/gia hạn chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ như sau:
a) Cấp chứng chỉ hành nghề ……..……..…….. □ (2)
Nội dung hành nghề: ……..(1) ……..……..…….. Hạng:....................................................
b) Cấp lại chứng chỉ hành nghề ……..……..……. □ (2)
Lý do đề nghị cấp lại chứng chỉ:...................................................................................... (2)
c) Cấp đổi chứng chỉ hành nghề ……..……..……. □ (2)
Lý do đề nghị cấp đổi chứng chỉ:..................................................................................... (2)
d) Gia hạn chứng chỉ hành nghề ……..……..……. □ (2)
Lý do đề nghị gia hạn chứng chỉ:..................................................................................... (2)
Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề đo đạc và bản đồ theo
đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, họ tên)
Ghi chú:
(1)
Ghi phù hợp với từng trường hợp cụ thể.
(2)
Lựa chọn và chỉ đánh dấu vào một ô phù hợp với đơn đề nghị.
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06. Thủ tục: Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ
Trình tự thực hiện:

Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng
hồ sơ:

Thời gian giải quyết:

Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:
Kết quả:
Phí, Lệ phí:

Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng thông tin, thông
tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và
Môi trường hoặc qua đường bưu chính.
- Địa chỉ: Số 06 Ngô Thì Nhậm, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum;
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính
hợp lệ của hồ sơ; có trách nhiệm thực hiện việc cung cấp thông tin, dữ
liệu đo đạc và bản đồ. Trường hợp từ chối cung cấp thông tin, dữ liệu,
cơ quan phải trả lời cho tổ chức, cá nhân biết rõ lý do.
Bước 3: Người nộp hồ sơ nhận kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi
trường hoặc qua đường bưu chính
- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy
định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước hoặc qua đường bưu chính.
a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ
(theo mẫu).
- Thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân
(cá nhân); Giấy giới thiệu hoặc công văn của cơ quan, tổ chức đối với
cơ quan, tổ chức. (cơ quan, tổ chức).
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Không quá 01 ngày làm việc
Nếu khối lượng thông tin, dữ liệu quá lớn mà không thể thực hiện việc
cung cấp trong ngày thì đơn vị phải thông báo cụ thể về thời gian cung
cấp.
Cá nhân; Tổ chức;
Sở Tài nguyên và Môi trường
Thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ dưới dạng bản sao hoặc
xuất bản phẩm
Phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc và bản đồ. Mức thu:
* Bản đồ in trên giấy:
- 120.000đ/tờ Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 và lớn hơn.
- 130.000đ/tờ Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25.000.
- 140.000đ/tờ Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/50.000.
- 170.000đ/tờ Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/100.000 và nhỏ hơn.
- 300.000đ/bộ Bản đồ hành chính cấp tỉnh.
- 150.000đ/bộ Bản đồ hành chính cấp huyện.
- 900.000đ/bộ Bản đồ hành chính Việt Nam.
* Bản đồ số dạng Vector
- 400.000đ/mảnh Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000.
- 440.000đ/mảnh Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000.
- 670.000đ/mảnh Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000.
- 760.000đ/mảnh Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25.000.
- 950.000đ/mảnh Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/50.000.
- 2.000.000đ/mảnh Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/100.000.
- 3.500.000đ/mảnh Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/250.000.
- 5.000.000đ/mảnh Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.000.
- 8.000.000đ/mảnh Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1.000.000.
- 4.000.000đ/mảnh Bản đồ hành chính Việt Nam.
- 2.000.000/mảnh Bản đồ hành chính cấp tỉnh.
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Tên mẫu đơn, tờ khai:

Yêu cầu, điều kiện
Căn cứ pháp lý:

- 1.000.000/mảnh Bản đồ hành chính cấp huyện.
Nếu chọn lọc nội dung theo 7 lớp thông tin thì mức thu phí cho từng
lớp như sau:
* Các lớp thông tin địa hình, dân cư, giao thông, thuỷ hệ: thu bằng 1/7
mức thu theo mảnh nhân với hệ số 1,2;
* Các lớp cơ sở toán học, địa giới, thực vật: thu bằng 1/7 mức thu theo
mảnh
*Bản đồ số dạng Raster
Mức thu bằng 50% bản đồ số dạng vector cùng tỷ lệ.
* Dữ liệu phim ảnh chụp từ máy bay:
- 250.000đ/file File chụp ảnh kỹ thuật số.
- 250.000đ/file Phim quét độ phân giải 16 μm
- 200.000đ/file Phim quét độ phân giải 20 μm
- 150.000đ/file Phim quét độ phân giải 22 μm
- 60.000đ/mảnh Bình đồ ảnh số tỷ lệ 1/20.000 và 1/50.000.
- 70.000đ/mảnh Bình đồ ảnh số tỷ lệ 1/10.000; 1/25.000 và 1/50.000.
* Giá trị điểm toạ độ
- 340.000đ/điểm Cấp 0.
- 250.000đ/điểm Hạng I.
- 220.000đ/điểm Hạng II.
- 200.000đ/điểm Địa chính cơ sở, Hạng III, Hạng IV.
* Giá trị điểm độ cao:
- 160.000đ/điểm Hạng I.
- 150.000đ/điểm Hạng II.
- 120.000đ/điểm Hạng III.
- 110.000đ/điểm Hạng IV.
* Giá trị điểm trọng lực:
- 200.000đ/điểm Điểm cơ sở.
- 160.000đ/điểm Điểm Hạng I.
- 140.000đ/điểm Điểm tựa.
- 80.000đ/điểm Điểm chi tiết.
* Ghi chú điểm toạ độ, độ cao, trọng lực
- 20.000đ/tờ Ghi chú điểm tọa độ, độ cao, trọng lực.
* Cơ sở dữ liệu nền địa lý
- 400.000/mảnh Cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1/2.000.
- 500.000/mảnh Cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1/5.000.
- 850.000/mảnh Cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1/10.000.
- 1.500.000/mảnh Cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1/50.000.
- 8.000.000/mảnh Cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1/1.000.000.
Nếu chọn lọc nội dung theo 7 lớp thông tin thì mức thu phí cho từng
lớp như sau:
* Các lớp thông tin địa hình, dân cư, giao thông, thuỷ hệ: thu bằng 1/7
mức thu theo mảnh nhân với hệ số 1,2;
* Các lớp cơ sở toán học, địa giới, thực vật: thu bằng 1/7 mức thu theo
mảnh
- Thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ dưới dạng bản sao
phải được xác nhận nguồn gốc (Mẫu số 07 Phụ lục I Nghị định số
27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019).
- Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ
(Mẫu số 08 Phụ lục I Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019)
Không.
- Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018;
- Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày ngày 13/3/2019 của Chính phủ;
- Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính.
340

- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum;
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Mẫu số 07
Thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ dưới dạng bản sao phải được xác nhận nguồn
gốc
CƠ QUAN (Cấp Cục, Sở hoặc tương
đương)
CƠ QUAN, TỔ CHỨC CUNG CẤP
THÔNG TIN, DỮ LIỆU, SẢN PHẨM
ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
-------

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

…………, ngày …… tháng …… năm ……
BẢN XÁC NHẬN NGUỒN GỐC CỦA BẢN SAO THÔNG TIN, DỮ LIỆU, SẢN PHẨM ĐO
ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
Số: ………………
(Tên cơ quan, tổ chức cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ)…
Xác nhận nguồn gốc của bản sao thông tin/dữ liệu/sản phẩm đo đạc và bản đồ đã cấp
cho: …………………………… (ghi rõ tên tổ chức/cá nhân khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu,
sản phẩm đo đạc và bản đồ)
Theo Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ số…/…
ngày...tháng...năm...
Thông tin/dữ liệu/sản phẩm đo đạc và bản đồ đã cung cấp, bao gồm:
Danh mục thông tin,
Mục đích sử dụng
STT
Khu vực Đơn vị tính Số lượng
(Ghi rõ tên đề án, dự án)
dữ liệu, sản phẩm

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/TỔ CHỨC
(Ký, họ tên, đóng dấu)
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Mẫu số 08:
Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU YÊU CẦU
CUNG CẤP THÔNG TIN/DỮ LIỆU/ SẢN PHẨM ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
Số: ………………
Không thuộc Danh mục bí mật nhà nước

Thuộc Danh mục bí mật nhà nước

Kính gửi (1):……………………
Họ và tên:…………………… ……………………………………… ..............….……
Số thẻ Căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu …………. cấp ngày… ................... …….
tháng…….năm … tại: ……… Quốc tịch (đối với người nước ngoài):…… ................ ..........
Đại diện cho (Bên yêu cầu cung cấp): ………………………………………….
Địa chỉ: ………………………………………………………………………....
theo công văn, giấy giới thiệu số:……………………………………………....
Danh mục thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ yêu cầu cung cấp:

STT

Danh mục
thông tin, dữ liệu,
sản phẩm

Khu vực

Đơn vị
tính

Số
lượng

Mục đích sử dụng
(Ghi rõ tên đề án,
dự án, công trình)

Bên yêu cầu cung cấp cam kết thực hiện, đồng thời thông báo cho người có liên quan đến
quản lý và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ thực hiện những quy
định sau:
- Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đúng mục đích khi đề nghị cung cấp;
- Không cung cấp, chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác để sử dụng vào mục đích khác;
- Cam kết thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng tài liệu thuộc
Danh mục bí mật nhà nước (nếu có); không sử dụng thông tin, dữ liệu bản đồ được cung cấp để kết
nối thành khu vực thuộc phạm vi bí mật nhà nước.
………., ngày …. tháng ….. năm ……….
BÊN YÊU CẦU CUNG CẤP
(Ký, họ tên)

DUYỆT CUNG CẤP(2)
(Chức vụ, ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:
(1) - Thủ trưởng cơ quan, tổ chức cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ duyệt
cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ không thuộc danh mục bí mật nhà nước.
(2) Người có thẩm quyền quy định tại khoản 8 Điều 21 Nghị định này duyệt cung cấp thông
tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc danh mục bí mật nhà nước khi có văn bản đề nghị của cấp có
thẩm quyền.
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V. Lĩnh vực Địa chất và khoáng sản:
1. Thủ tục: Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép khai
thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình.
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu chính;
- Địa chỉ: số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét tính
đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp:
+ Văn bản, tài liệu trong hồ sơ bảo đảm đúng quy định thì Sở Tài
nguyên và Môi trường ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ.
+ Hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội
dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định
của pháp luật thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng văn bản cho
tổ chức, cá nhân đề nghị khai thác khoáng sản bổ sung, hoàn chỉnh hồ
sơ. Việc ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ
sơ của cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ thực hiện một lần.
Bước 3: Thẩm định hồ sơ:
+ Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn thành việc kiểm
tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị khai thác khoáng sản và kiểm tra
thực địa;
+ Gửi văn bản xin ý kiến đến các cơ quan có liên quan về việc cấp
Giấy phép khai thác khoáng sản;
+ Hoàn thành việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác
có liên quan đến việc khai thác khoáng sản và xác định tiền cấp quyền
khai thác khoáng sản.
Bước 4: Trình hồ sơ đề nghị cấp phép:
Căn cứ kế t quả thẩ m đinh
̣ hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn
chỉnh và triǹ h hồ sơ đề nghi ̣ Ủy ban nhân dân tỉnh quyế t đinh
̣ viê ̣c cấp,
điều chỉnh hoặc không cấp, điều chỉnh Giấ y phép khai thác khoáng sản.
Bước 5: Thông báo cho Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ
tục hành chính thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
hồ sơ
- Đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản:
+ Bản chính: Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản (theo
mẫu); Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản (theo mẫu); Dự án đầu tư
khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt;
+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu của
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp; Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan
nhà nước có thẩm quyền; Văn bản xác nhận trúng đấu giá trong trường
hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực đã có kết quả thăm
dò; Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi
trường kèm theo quyết định phê duyệt của cơ quan quản lý nhà nước
có thẩm quyền; Quyết định chủ trương đầu tư (đối với trường hợp nhà
đầu tư trong nước), Giấy đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng
ký đầu tư (đối với trường hợp là doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài);
Trình tự thực hiện
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Các văn bản chứng minh về vốn chủ sở hữu theo quy định như sau:
* Đối với doanh nghiệp mới thành lập gồm một trong các văn bản sau:
- Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần
hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn
từ hai thành viên trở lên; điều lệ công ty đối với công ty cổ phần, sổ
đăng ký thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên
trở lên;
- Quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu
hạn một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức.
* Đối với doanh nghiệp đang hoạt động quy định như sau:
- Đối với doanh nghiệp thành lập trong thời hạn 01 năm tính đến ngày
nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai
thác khoáng sản: Nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Đối với doanh nghiệp thành lập trên 01 năm tính đến ngày nộp hồ sơ
đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác
khoáng sản: nộp bản sao Báo cáo tài chính của năm gần nhất.
* Đối với Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm một trong các văn bản
sau:
- Vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là tổng số vốn do
thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã
góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào
điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật hợp tác
xã;
- Vốn hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm vốn góp của
thành viên, hợp tác xã thành viên, vốn huy động, vốn tích lũy, các quỹ
của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; các khoản trợ cấp, hỗ trợ của Nhà
nước, của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; các khoản
được tặng, cho và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định.
- Đối với hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản:
+ Bản chính: Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác
khoáng sản (theo mẫu); Dự án đầu tư điều chỉnh theo trữ lượng mới
được phê duyệt hoặc theo công suất điều chỉnh, thay đổi phương pháp
khai thác, công nghệ khai thác kèm theo quyết định phê duyệt; Báo cáo
đánh giá tác động môi trường/Kế hoạch bảo vệ môi trường kèm theo
quyết định phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Báo cáo
kết quả khai thác khoáng sản (theo mẫu), nghĩa vụ đã thực hiện tính
đến thời điểm đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác khoáng
sản và các văn bản phê duyệt, cho phép điều chỉnh của cơ quan có
thẩm quyền.
+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính
để đối chiếu: Thuyết minh báo cáo, các bản vẽ kèm theo và quyết định
phê duyệt kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng của cơ quan nhà nước có
thẩm quyền; các văn bản, tài liệu liên quan đến thay đổi tên gọi, cơ cấu tổ
chức trong trường hợp có sự thay đổi tên tổ chức, cá nhân khai thác
khoáng sản.
- Đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản ở khu
vực có dự án đầu tư xây dựng công trình:
+ Bản chính: Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản (theo
mẫu); Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản (theo mẫu) trên đó thể
hiện phạm vi, diện tích xây dựng dự án công trình; Phương án khai
thác khoáng sản trong diện tích dự án kèm theo Phương án cải tạo,
phục hồi môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
+ 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
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Thời hạn giải quyết

Đối tượng thực hiện
Cơ quan thực hiện

Kết quả
Phí, lệ phí

Tên mẫu đơn, tờ khai

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; Bản đồ quy hoạch tổng thể khu vực xây dựng dự án được
cấp có thẩm quyền phê duyệt; Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng
sản nằm trong diện tích xây dựng công trình của cơ quan nhà nước có
thẩm quyền (nếu có); 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.
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Đối với hồ sơ cấp giấy phép khai thác khoáng sản là: 25 ngày làm
việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
- Trường hợp lấy ý kiến các cơ quan có liên quan về việc cấp Giấy phép
khai thác khoáng sản, thời gian lấy ý kiến đến các cơ quan có liên quan
không tính vào thời gian thẩm định;
- Thời gian chờ nộp tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo
quy định, không tính vào thời hạn giải quyết hồ sơ.
* Đối với hồ sơ điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản là: 20 ngày
làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Trường hợp việc điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản do có thay đổi
về trữ lượng khoáng sản được phép khai thác mà phải xác định và điều
chỉnh tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thì thời gian hoàn thành công
việc này không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.
* Đối với hồ sơ khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây
dựng công trình là: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
- Trường hợp lấy ý kiến các cơ quan có liên quan về việc cấp Giấy phép
khai thác khoáng sản, thời gian lấy ý kiến đến các cơ quan có liên quan
không tính vào thời gian thẩm định;
- Thời gian chờ nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định,
không tính vào thời hạn giải quyết hồ sơ.
Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp: Sở Công Thương, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân
dân cấp huyện liên quan.
Giấy phép khai thác khoáng sản; Quyết định điều chỉnh giấy phép khai
thác khoáng sản
Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản:
- Đối với Giấy phép khai thác khoáng sản và Giấy phép khai thác
khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình: Có biểu
thu kèm theo.
- Đối với Quyết định điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản:
Không.
- Đối với hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản:
+ Đơn đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản (Mẫu số 07 Thông tư số
45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016);
+ Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản (Mẫu số 24 - Phụ lục 2 Thông
tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016);
- Đối với hồ sơ điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản:
+ Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản (Mẫu số 11
Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016);
+ Báo cáo hoạt động khai thác khoáng sản và kế hoạch tiếp tục khai
thác (Mẫu số 43 Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016).
- Đối với hồ sơ khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây
dựng công trình:
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Yêu cầu điều kiện

Căn cứ pháp lý

+ Đơn đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu
tư xây dựng công trình (Mẫu số 12 Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT
ngày 26/12/2016);
+ Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản (Mẫu số 26 - Phụ lục số 02
Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016).
- Đối với hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản:
+ Có dự án đầu tư khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò, phê duyệt
trữ lượng phù hợp với Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản chung cả
nước; Quy hoạch khai thác, sử dụng từng loại, nhóm khoáng sản làm vật
liệu xây dựng cả nước và quy hoạch khai thác, sử dụng từng loại, nhóm
khoáng sản khác cả nước. Dự án đầu tư khai thác khoáng sản phải có
phương án sử dụng nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương
pháp khai thác tiên tiến phù hợp; đối với khoáng sản độc hại còn phải
được Thủ tướng Chính phủ cho phép bằng văn bản;
+ Có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi
trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
+ Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án
đầu tư khai thác khoáng sản.
- Đối với hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản:
Không.
- Đối với hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản ở khu vực
có dự án đầu tư xây dựng công trình: Có Báo cáo đánh giá tác động
môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp
luật về bảo vệ môi trường.
- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 2010.
- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ;
- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 22/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường
- Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính.
- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ;
- Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014
của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ.
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Phụ biểu:
Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản (Đối với hoạt động khai thác):
Số TT

Nhóm Giấy phép khai thác khoáng sản

1
a
b
c

Giấy phép khai thác cát, sỏi lòng suối
Có công suất khai thác dưới 5.000 m3/năm
Có công suất khai thác từ 5.000 m3 đến 10.000 m3/năm
Có công suất khai thác trên 10.000 m3/năm
Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông
thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông
thường có diện tích dưới 10 ha và công suất khai thác dưới 100.000
m3/năm
Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông
thường có diện tích từ 10 ha trở lên và công suất khai thác dưới
100.000 m3/năm hoặc loại hoạt động khai thác khoáng sản làm vật
liệu xây dựng thông thường có diện tích dưới 10 ha và công suất
khai thác từ 100.000 m3/năm trở lên, than bùn trừ hoạt động khai
thác cát, sỏi lòng suối quy định tại mục 1 của Biểu mức thu này
Giấy phép khai thác khoáng sản làm nguyên liệu xi măng; khoáng
sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích từ 10 ha trở
lên và công suất khai thác từ 100.000 m3/năm trở lên, trừ hoạt động
khai thác cát, sỏi lòng suối quy định tại mục 1 của Biểu mức thu
này
Giấy phép khai thác khoáng sản làm nguyên liệu xi măng; khoáng
sản làm vật liệu xây dựng thông thường mà có sử dụng vật liệu nổ
công nghiệp; đá ốp lát và nước khoáng
Giấy phép khai thác các loại khoáng sản lộ thiên trừ các loại
khoáng sản đã quy định tại điểm 1, 2, 3, 6, 7 của Biểu mức thu này
Không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Giấy phép khai thác các loại khoáng sản trong hầm lò trừ các loại
khoáng sản đã quy định tại điểm 2, 3, 6 của Biểu mức thu này
Giấy phép khai thác khoáng sản quý hiếm
Giấy phép khai thác khoáng sản đặc biệt và độc hại

2
a

b

c

3
4
a
b
5
6
7
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Mức thu
(đồng/giấy phép)
1.000.000
10.000.000
15.000.000

15.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

40.000.000
50.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000

Mẫu số 07. Đơn đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Địa danh, ngày... tháng... năm...
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
Kính gửi:

Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố.........

(Tên tổ chức, cá nhân)……………………………………………………………
Trụ sở tại:…………………………………………………………………………
Điện thoại:............................................... Fax:…………………………………...
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số... ngày... tháng... năm....do… (tên cơ
quan) cấp; hoặc Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... do ... (Cơ quan cấp giấy phép
đầu tư) cấp.
Báo cáo kết quả thăm dò (tên khoáng sản)……tại xã........huyện......tỉnh.... đã được
.....(cơ quan phê duyệt) phê duyệt theo Quyết định số........ ngày.... tháng.... năm....
Trữ lượng .....(tên khoáng sản) được phê duyệt: ....tấn (m3/kg).
Đề nghị được cấp phép khai thác (tên khoáng sản).......... tại khu vực ... thuộc
xã............. huyện............ tỉnh.......... với các nội dung như sau:
Diện tích khu vực khai thác:.......... (ha, km2), được giới hạn bởi các điểm góc:..........
có toạ độ xác định trên bản đồ khu vực khai thác kèm theo.
Trữ lượng huy động vào khai thác: ........... (tấn, m3,...)
Trữ lượng khai thác: ........... (tấn, m3,...)
Phương pháp khai thác:............. (Hầmlò/lộ thiên).
Công suất khai thác:............ (tấn, m3,...) /năm
Mức sâu khai thác: từ mức ... m đến mức ... m.
Thời hạn khai thác:........ năm, kể từ ngày ký giấy phép. Trong đó thời gian xây dựng
cơ bản mỏ là:….năm (tháng).
Mục đích sử dụng khoáng sản:......................................................................
Đối với trường hợp đề nghị cấp phép khai thác nước khoáng, nước nóng thiên nhiên
cần bổ sung thông tin về công trình khai thác theo các thông số:
Số hiệu, C.sâu
Tọa độ Lưu lượng Hạ thấp
Mức nước Ghi chú
3
GK
(m)
X Y
(m /ngày) Smax (m)
tĩnh (m)
(Tên tổ chức, cá nhân)................... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật
về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan./.
Tổ chức, cá nhân làm đơn
(Ký tên, đóng dấu)
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Mẫu số 24 - Phụ lục 2. Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/ THÀNH PHỐ …

Tọa độ các điểm khép góc
Điểm
góc

Hệ VN2000, kinh
tuyến trục…múi chiếu
…
X(m)

BẢN ĐỒ KHU VỰC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
(tên khoáng sản)…..tại khu vực (mỏ)…., xã….., huyện…., tỉnh….
(Kèm theo Giấy phép khai thác số......./GP-BTNMT/UBND ngày.... tháng.....năm....của Bộ
Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố …)

Nền địa hình

Y(m)

1
2
…

Ranh giới khu vựckhai thác
Diện tích: …ha

Khung tọa độ

Người thành lập
(Ký, họ tên)

Tổ chức, cá nhân thành lập
(Ký, đóng dấu)

Tỷ lệ:…..

“Được trích lục từ tờ bản đồ
địa hình tỷ lệ..., kinh tuyến trục...,
múi chiếu..., số hiệu...”
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CHỈ DẪN

Mẫu số 11. Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Địa danh, ngày... tháng... năm...
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố.........
(Tên tổ chức, cá nhân)...................................................................................
Trụ sở tại:......................................................................................................
Điện thoại:......................................, Fax…………………………...............
Được phép khai thác ... (tên khoáng sản) tại xã............, huyện......., tỉnh........ theo
Giấy phép khai thác khoáng sản số......... ngày ..... tháng ........ năm .....của Bộ Tài nguyên và
Môi trường
Đề nghị điều chỉnh … (nội dung điều chỉnh) của Giấy phép khai thác khoáng sản như
sau:
- … (nội dung theo Giấy phép đã cấp);
- … (nội dung đề nghị điều chỉnh);
(thay đổi về công suất; trữ lượng; thời hạn khai thác, tên chủ đầu tư)
Lý do đề nghị điều chỉnh: .............................................................................
.......................................................................................................................
(Tên tổ chức, cá nhân)............... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về
khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan./.
Tổ chức, cá nhân làm đơn
(Ký tên, đóng dấu)
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Mẫu số 43. Báo cáo hoạt động khai thác khoáng sản và kế hoạch tiếp tục khai thác
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
(TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC
PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG
SẢN)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Địa danh, ngày.... tháng.... năm ....

Số ......../........

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ
KẾ HOẠCH TIẾP TỤC KHAI THÁC
(Trong trường hợp điều chỉnh, điều chỉnh,... giấy phép khai thác)
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố.........
I. Phần chung
1. Tổ chức, cá nhân: ..................;
2. Loại hình doanh nghiệp:............(Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài, Doanh nghiệp khác...);
3. Địa chỉ:....................;
Điện thoại: ...................; Fax: ...................;
4. Người đại diện theo pháp luật:
- Họ và tên.................................;
- Năm sinh.................................;
5. Giấy phép khai thác khoáng sản số:...... ngày... tháng.... năm......
- Loại khoáng sản được phép khai thác:........................;
- Cơ quan cấp phép....................;
- Vị trí mỏ: thôn……., xã (phường, thị trấn) ………, huyện (thị xã, thành phố)
…….,tỉnh (thành phố) ……..;
- Phương pháp khai thác:..............(lộ thiên/hầm lò/......);
- Diện tích khu vực khai thác:...........(m2, ha, km2);
- Độ cao khai thác: từ mức..........m, đến mức...........m;
- Trữ lượng được phép khai thác:
+ Trữ lượng địa chất .......(tấn, m3),
+ Trữ lượng khai thác ......(tấn, m3);
- Công suất được phép khai thác:.......:.(tấn/năm, m3/năm, m3/ngày, đêm);
- Thời hạn Giấy phép khai thác: .... (tháng, năm);
6. Giấy phép khai thác khoáng sản (điều chỉnh) số.... ngày .... tháng....năm ...
- Cơ quan ban hành:
- Loại khoáng sản được phép tiếp tục khai thác:........................;
- Vị trí mỏ: thôn……., xã (phường) ………, huyện (thị xã, thành phố) ……., tỉnh
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(thành phố) ……..;
- Phương pháp tiếp tục khai thác:..............(lộ thiên/hầm lò/....);
- Diện tích khu vực tiếp tục khai thác:...........(m2, ha, km2);
- Chiều cao tiếp tục khai thác: từ mức ..........m, đến mức...........m;
- Trữ lượng được phép tiếp tục khai thác:
+ Trữ lượng địa chất .......(tấn, m3),
+ Trữ lượng khai thác ......(tấn, m3);
- Công suất được phép tiếp tục khai thác:.......:.(tấn/năm, m3/năm, m3/ngày-đêm);
- Thời hạn được phép tiếp tục khai thác: .... (tháng, năm);
II. Kết quả hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản
II.1. Kết quả hoạt động khai thác, chế biến từng năm
....
II.2. Kết quả hoạt động khai thác, chế biến từ ngày.... tháng.... năm......(từ khi được cấp
phép) đến ngày..... tháng.... năm....(thời điểm báo cáo):
1. Tổng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (hoặc tiền trúng đấu giá quyền khai thác
khoáng sản)......(VND);
2. Tổng vốn đầu tư: ................(VND);
3. Tổng tiền đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản:
........(VND);
4. Sản lượng khai thác khoáng sản theo thực tế từ khi được cấp phép
(ngày...tháng.....năm.....) đến thời điểm báo cáo (ngày...tháng.....năm......): .............(tấn, m3);
5. Giá thành khai thác trung bình hàng năm:.........(VND/tấn, m3);
6. Hệ số tổn thất trong khai thác trung bình: thiết kế......../thực tế: ..........;
7. Hoạt động tuyển, phân loại, làm giàu:
- Khối lượng..........(tấn, m3), hàm lượng khoáng sản nguyên khai .......... /(tấn, m3)
đưa vào tuyển, làm giàu:;
- Khối lượng........ (tấn, m3), hàm lượng khoáng sản sau tuyển, làm giàu: .......... (tấn,
m3);
- Khối lượng khoáng sản đi kèm thu hồi được: .......... (tấn, m3);
8. Khối lượng khoáng sản đã xuất khẩu (nếu có): ..................(tấn, m3);
9. Tổng khối lượng khoáng sản đã tiêu thụ trong kỳ báo cáo: ....... (tấn, m3);
10. Tổng doanh thu: .......................(VND);
11. Nộp ngân sách Nhà nước: ................ (VND);
Trong đó: - Thuế Tài nguyên: .....................(VND);
- Thuế xuất khẩu khoáng sản......(VND);
- Thuế môi trường:........................................(VNĐ);
- Tiền thuê đất:................................................(VNĐ)
- Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản/tiền trúng đấu giá quyền khai thác
khoáng sản: .... (VND);
- Phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản: .... (VND);
- Thuế thu nhập doanh nghiệp.....(VND).
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- Khác (nếu có): .........
12. Tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản.......(VND).
13. Hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng
sản: .......................(VND);
14. Trữ lượng địa chất đã khai thác từ khi được cấp phép (ngày...tháng.....năm.....) đến
thời điểm báo cáo (ngày...tháng.....năm.....): ............(tấn, m3).
15. Trữ lượng địa chất còn lại tính đến thời điểm báo cáo
(ngày...tháng.....năm......):.....................(tấn, m3), trong đó:
- Trữ lượng địa chất được phép khai thác..................(tấn, m3);
- Trữ lượng địa chất tăng giảm do thăm dò nâng cấp trong thời gian khai thác đã được
cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.............(tấn, m3);
16. Tổng sản lượng khoáng sản nguyên khai đã khai thác từ khi cấp phép tính đến thời
điểm báo cáo (ngày 31/12/20...):..........(tấn, m3).
17. Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất bị
thu hồi để thực hiện dự án khai thác khoáng sản.......;
18. Số lao động sử dụng (ghi rõ số lao động là người địa phương tại xã nơi có hoạt
động khai thác khoáng sản) và thu nhập bình quân/năm.......;
19. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật (đường sá, cầu cống...) quy đổi thành tiền......(VNĐ);
20. Xây dựng công trình công cộng (trường học, nhà trẻ.....) quy đổi thành
tiền.......(VNĐ);
21. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đã áp dụng trong khai thác........./giải
pháp phục hồi môi trường sau khai thác...
22. Đánh giá chung
Đánh giá chung về việc áp dụng công nghệ, thiết bị khai thác trong thực tế. Đánh giá
về những biến động về chất lượng, trữ lượng khoáng sản thực tế trong thời kỳ báo cáo so
với tài liệu địa chất đã được duyệt. Nếu có biến động (tăng/giảm) trữ lượng, thay đổi chất
lượng phát hiện trong quá trình khai thác cần lập thành báo cáo với các tài liệu, bảng biểu
kèm theo chứng minh cho các nhận định.
III. Kế hoạch, sản lượng (công suất) khai thác tiếp theo
1. Tiếp tục khai thác: từ ngày......tháng.....năm....
2. Thời gian khai thác:..... tháng/năm.
3. Sản lượng khai thác
... (dự kiến theo từng năm)
Tổ chức, cá nhân
(Ký tên, đóng dấu)
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Mẫu số 12. Đơn đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng
công trình
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Địa danh, ngày... tháng... năm...
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
Ở KHU VỰC CÓ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố.........
(Tên tổ chức, cá nhân)...................................................................................
Trụ sở tại:......................................................................................................
Điện thoại:......................................, Fax…………………………...............
Được cấp phép đầu tư dự án xây dựng công trình ... (tên dự án) tại xã............,
huyện......., tỉnh........ theo Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số …
ngày … tháng … năm … do …. (tên cơ quan) cấp.
Đề nghị được khai thác khoáng sản … (tên khoáng sản) trong phạm vi ranh giới, diện
tích của dự án:
Diện tích khu vực khai thác:.......... (ha, km2), được giới hạn bởi các điểm góc:..........
có toạ độ xác định trên bản đồ khu vực khai thác kèm theo.
Trữ lượng được phép huy động vào khai thác: ........... (tấn, m3,...)
Trữ lượng khai thác: ........... (tấn, m3,...)
Công suất khai thác:............ (tấn, m3,...)/năm
Mức sâu khai thác:từ mức ... m đến mức ... m.
Thời hạn khai thác:........ năm, kể từ ngày được cấp phép.
Mục đích sử dụng khoáng sản:......................................................................
(Tên tổ chức, cá nhân)............... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về
khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan./.
Tổ chức, cá nhân làm đơn
(Ký tên, đóng dấu)
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Mẫu số 26 - Phụ lục 2. Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ …

Tọa độ các điểm khép góc
Điểm
góc

Hệ VN2000, kinh
tuyến trục…múi chiếu
…
X(m)

BẢN ĐỒ KHU VỰC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
(tên khoáng sản)…..tại khu vực (mỏ)…., xã….., huyện…., tỉnh….
(Kèm theo Giấy phép khai thác số......./GP-BTNMT/UBND ngày.... tháng.....năm....của Bộ
Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố …)

Nền địa hình

Y(m)

1
2
…

Ranh giới khu vựckhai thác
Diện tích: …ha

Khung tọa độ

Người thành lập
(Ký, họ tên)

Tỷ lệ:…..

“Được trích lục từ tờ bản đồ
địa hình tỷ lệ..., kinh tuyến trục...,
múi chiếu..., số hiệu...”
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Tổ chức, cá nhân thành lập
(Ký, đóng dấu)

CHỈ DẪN

2. Thủ tục: Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong
diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê
duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công
trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông
luồng lạch.
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu chính;
- Địa chỉ: số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2: Kiểm tra hồ sơ:
Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra văn bản, tài liệu
trong hồ sơ. Trường hợp:
+ Văn bản, tài liệu trong hồ sơ bảo đảm đúng quy định thì Sở Tài
nguyên và Môi trườngban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ.
+ Hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội
dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định
của pháp luật thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng văn bản cho
tổ chức, cá nhân đề nghị bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc ban hành văn
bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ của cơ quan tiếp
nhận hồ sơ chỉ thực hiện một lần.
Bước 3. Thẩm định hồ sơ:
+ Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn thành việc kiểm
tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị khai thác khoáng sản và kiểm tra
thực địa;
+ Hoàn thành việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác
có liên quan đến việc khai thác khoáng sản.
Bước 4. Trình hồ sơ đề nghị cấp phép:
Căn cứ kế t quả thẩ m đinh
̣ hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn
chỉnh và trình hồ sơ đăng ký cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét,
xác nhận hoặc không xác nhận đăng ký khu vực, công suất, khối
lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản vật liệu
xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình/ thu
hồi cát, sỏi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch. Trong trường hợp
không xác nhận đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 5: Thông báo cho Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ
tục hành chính thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đối với thủ tục đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng
hồ sơ
thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình:
+ Bản đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị
và kế hoạch khai thác khoáng sản (Bản chính - theo mẫu);
+ Bản vẽ quy hoạch tổng thể khu vực xây dựng dự án và quyết định
phê duyệt dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Báo cáo đánh
giá tác động môi trường của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm
quyền phê duyệt (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao
kèm theo bản chính để đối chiếu).
- Đối với thủ tục đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo
Trình tự thực hiện
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Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan thực hiện
Kết quả
Phí, lệ phí
Tên mẫu đơn, tờ khai

Yêu cầu điều kiện

vét, khơi thông luồng lạch:
+ Đơn đề nghị thu hồi cát, sỏi, kèm theo bản vẽ vị trí, phạm vi khu vực
dự án nạo vét, khơi thông luồng (Bản chính - theo mẫu); bản đăng ký
khối lượng, kế hoạch, phương pháp, thiết bị dùng để thu hồi cát, sỏi
(Bản chính);
+ Kế hoạch, thời gian thực hiện dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch
và quyết định phê duyệt dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được cơ quan nhà
nước có thẩm quyền phê duyệt; hợp đồng thuê bến bãi chứa cát (nếu
có) (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo
bản chính để đối chiếu)
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp huyện liên quan.
Bản xác nhận đăng ký khai thác
Không.
- Đối với thủ tục đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng
thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình:
+ Bản đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị
và kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường
trong diện tích dự án xây dựng công trình (Mẫu số 18 Thông tư số
45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016);
- Đối với Thủ tục đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo
vét, khơi thông luồng lạch:
+ Đơn đề nghị thu hồi cát, sỏi trong quá trình thực hiện dự án nạo vét,
khơi thông luồng lạch (Mẫu số 16 Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT
ngày 26/12/2016);
+ Bản đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi trong quá trình thực hiện dự
án nạo vét, khơi thông luồng lạch (Mẫu số 17 Thông tư số 45/2016/TTBTNMT ngày 26/12/2016).
- Đối với thủ tục đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng
thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình:
+ Có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình của cơ
quan nhà nước có thẩm quyền;
+ Có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi
trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
- Đối với thủ tục đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo
vét, khơi thông luồng lạch:
+ Có quyết định phê duyệt dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch của cơ
quan nhà nước có thẩm quyền;
+ Có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi
trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
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- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 2010.
- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ;
- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 22/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường
- Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính.
- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ;
- Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014
của Bộ Tài nguyên và Môi trường- Bộ Tài chính;
- Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ.
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Mẫu số 18. Bản đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch
khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng
công trình
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Địa danh, ngày... tháng... năm...
BẢN ĐĂNG KÝ KHU VỰC, CÔNG SUẤT, KHỒI LƯỢNG,
PHƯƠNG PHÁP, THIẾT BỊ VÀ KẾ HOẠCH KHAI THÁC
KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG
TRONG DIỆN TÍCH DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố...
(Tên tổ chức, cá nhân)...................................................................................
Trụ sở tại:......................................................................................................
Điện thoại:......................................, Fax…………………………...............
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số … ngày … tháng …năm … do Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh/thành phố … cấp;
Được cấp phép thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình ... (tên dự án) tại xã............,
huyện......., tỉnh........ theo Giấy chứng nhận đầu tư số … ngày … tháng … năm … do …. (tên cơ
quan) phê duyệt;
Đăng ký khai thác khoáng sản … (tên khoáng sản) trong phạm vi ranh giới, diện tích của dự
án… với các nội dung như sau:
Diện tích khu vực khai thác:.......... (ha, km2), được giới hạn bởi các điểm góc:.......... có toạ
độ xác định trên bản đồ khu vực khai thác kèm theo.
Khối lượng khai thác: ........... (tấn, m3,...)
Công suất khai thác:............ (tấn, m3,...)/năm
Mức sâu khai thác: từ mức ... đến mức ... m.
Thời gian khai thác: đến ngày … tháng … năm….
Kế hoạch khai thác: ….
(Kế hoạch là thời gian dự kiến khai thác cho từng khu vực tương ứng với thời gian triển
khai dự án)
Máy móc, thiết bị sử dụng trong hoạt động khai thác: …
(Tên tổ chức, cá nhân).......cam kết nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo khối lượng
đã đăng ký và cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp
luật khác có liên quan./.
Tổ chức, cá nhân làm đơn
(Ký tên, đóng dấu)
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Mẫu số 16. Đơn đề nghị thu hồi cát, sỏi trong quá trình thực hiện dự án nạo vét, khơi thông
luồng lạch
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Địa danh, ngày... tháng... năm...
ĐƠN ĐỀ NGHỊ THU HỒI CÁT, SỎI
TỪ DỰ ÁN NẠO VÉT, KHƠI THÔNG LUỒNG LẠCH
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố...
(Tên tổ chức, cá nhân)...................................................................................
Trụ sở tại:......................................................................................................
Điện thoại:......................................, Fax…………………………...............
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số … ngày … tháng …năm … do Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh/ thành phố … cấp;
Được cho phép thực hiện dự án cải tạo, khơi thông luồng lạch ... (tên dự án) tại xã............,
huyện......., tỉnh........ theo Quyết định số … ngày … tháng … năm … do …. (tên cơ quan) cấp.
Đề nghị cho phép thu hồi cát, sỏi trong quá trình nạo vét, khơi thông luồng lạch trong phạm
vi ranh giới, diện tích của dự án.
Diện tích khu vực thu hồi:.......... (ha, km2), được giới hạn bởi các điểm góc:.......... có toạ độ
xác định trên bản vẽ vị trí, phạm vi khu vực dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch kèm theo.
Khối lượng khoáng sản thu hồi: ........... (tấn, m3,...)
Thời gian thu hồi: từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm….
(Tên tổ chức, cá nhân).......cam kết nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo khối lượng
đã đăng ký và cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp
luật khác có liên quan./.
Tổ chức, cá nhân làm đơn
(Ký tên, đóng dấu)
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Mẫu số 17. Bản đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi trong quá trình thực hiện dự án nạo vét,
khơi thông luồng lạch
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Địa danh....., ngày.... tháng.... năm ....
BẢN ĐĂNG KÝ KHỐI LƯỢNG CÁT, SỎI THU HỒI TRONG QUÁ
TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN NẠO VÉT, KHƠI THÔNG LUỒNG LẠCH
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố...
(Tên tổ chức, cá nhân)...................................................................................
Trụ sở tại:......................................................................................................
Điện thoại:......................................, Fax…………………………...............
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số … ngày … tháng …năm … do Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh/ thành phố … cấp;
Được phép thực hiện dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch ... (tên dự án) tại xã............,
huyện......., tỉnh........ theo Quyết định số … ngày … tháng … năm … do …. (tên cơ quan) phê
duyệt.
Đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi trong quá trình nạo vét, khơi thông luồng lạch với các
nội dung như sau:
- Tổng khối lượng thu hồi trong quá trình nạo vét: ........... (tấn, m3,...);
- Khối lượng khoáng sản thu hồi: ........... (tấn, m3,...);
- Phương pháp thu hồi: …..
- Máy móc, thiết bị sử dụng để thu hồi: …
- Thời hạn thu hồi……(tháng, năm), kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.
…
(Tên tổ chức, cá nhân)................... cam kết chỉ thu hồi cát, sỏi theo đúng khối lượng, kế
hoạch, phương pháp đã đăng ký trong phạm vi dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch theo Quyết
định nêu trên./.
Tổ chức, cá nhân làm đơn
(Ký tên, đóng dấu)
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3. Thủ tục: Chấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa
chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản.
Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu chính;
- Địa chỉ: số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2. Kiểm tra hồ sơ:
Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét tính đầy đủ, hợp
lệ của hồ sơ. Trường hợp:
+ Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ.
+ Hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn
chỉnh hồ sơ. Việc ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn
chỉnh hồ sơ của cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ thực hiện một lần.
Bước 3. Thẩm định hồ sơ:
Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn thành việc kiểm tra
tọa độ, diện tích khu vực đăng ký và kiểm tra thực địa (nếu cần); gửi
văn bản xin ý kiến đến các cơ quan có liên quan (nếu cần); hoàn thành
việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan
đến việc đăng ký khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn
diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản.
Bước 4. Trình hồ sơ:
Căn cứ kế t quả thẩ m đinh
̣ hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường lập Tờ
trình, trình hồ sơ đề nghi ̣ Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận
hoặc không chấp thuận đề nghị khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất
để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản.
Bước 5: Thông báo cho Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ
tục hành chính thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Kế hoạch khảo sát, lấy mẫu để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò
hồ sơ
khoáng sản (Bản chính-theo mẫu);
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Thời hạn giải quyết
Tổ chức, cá nhân
Đối tượng thực hiện
- Cơ quan có thẩ m quyề n quyế t đinh:
̣ Ủy ban nhân dân tỉnh.
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan trực tiế p thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.
Thông báo chấp thuận kế hoạch khảo sát, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn
Kết quả
diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản.
Không
Phí, Lệ phí
Tên mẫu đơn, tờ khai - Kế hoạch khảo sát, lấy mẫu để lập đề án thăm dò khoáng sản (Mẫu số 46
Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016);
Không
Yêu cầu điều kiện
Trình tự thực hiện
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- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 2010.
- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ;
- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 22/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường
- Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính.
- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ;
- Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014
của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ.
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Mẫu số 46. Kế hoạch khảo sát, lấy mẫu để lập đề án thăm dò khoáng sản
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016
của Bộ trường Bộ Tài nguyên và Môi trường)
(TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)

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

Số ......../........
Địa danh....., ngày.... tháng.... năm ....
KẾ HOẠCH KHẢO SÁT, LẤY MẪU
ĐỂ LỰA CHỌN DIỆN TÍCH LẬP ĐỀ ÁN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN
(Kèm theo Công văn số … ngày … tháng … năm … của …. )
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố........
(Tên tổ chức, cá nhân):
Địa chỉ trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số... do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố ......
cấp lần đầu ngày... tháng... năm....
Căn cứ Điều 37 Luật khoáng sản, lập kế hoạch khảo sát, lấy mẫu để lựa chọn diện tích lập
đề án thăm dò khoáng sản …. Tại xã … huyện … tỉnh/thành phố … với nội dung như sau:
1. Phạm vi (diện tích, tọa độ khu vực đề nghị khảo sát, lấy mẫu …;
2. Thời gian: từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …;
3. Số km khảo sát tại thực địa: ….. km
4. Tổng số lượng mẫu: …. mẫu, trong đó:
4.1. Mẫu (trọng sa, kim lượng…): …….
+ Số lượng: …..
+ Khối lượng/kích thước mẫu: …
4.2. Mẫu…: ….
(Tên tổ chức, cá nhân)................... cam kết chỉ khảo sát, lấy mẫu trên mặt đất và quy định về số
lượng, thời gian, khối lượng, kích thước mẫu quy định định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số
158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật khoáng sản./.
Tổ chức, cá nhân
(Ký tên, đóng dấu)
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4. Thủ tục: Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản.
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền khai thác
khoáng sản phải lập hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác
khoáng sản và nộp trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon
Tum.
- Địa chỉ: 06 Ngô Thì Nhậm, P.Trường Chinh, thành phố Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2. Tiếp nhận, xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia phiên đấu giá quyền
khai thác khoáng sản:
+ Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu
giá quyền khai thác khoáng sản trong thời gian là 30 ngày, kể từ ngày kết
thúc thông báo thông tin về phiên đấu giá.
+ Sau khi hết thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền
khai thác khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành xét chọn
hồ sơ để lựa chọn tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia phiên đấu
giá.
+ Đối với hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản
không được xét chọn, Sở Tài nguyên và Môi trường phải thông báo
cho tổ chức, cá nhân liên quan bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do
không được xét chọn.
+ Đối với hồ sơ được xét chọn, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách
nhiệm thông báo công khai danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia
phiên đấu giá tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử
của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi tiến hành phiên đấu giá; thông
báo bằng văn bản về thời gian, địa điểm họp trao đổi về các thông tin
liên quan đến phiên đấu giá; thời điểm khảo sát thực địa khu vực đấu
giá; thời gian nộp phí tham gia đấu giá và tiền đặt trước cho tổ chức, cá
nhân được tham gia phiên đấu giá.
Bước 3. Nộp tiền đặt trước: Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền
khai thác khoáng sản phải nộp tiền đặt trước trước khi tham gia phiên
đấu giá. Tiền đặt trước có thể nộp bằng tiền mặt hoặc bằng bảo lãnh dự
đấu giá theo phương thức như sau:
+ Trường hợp nộp bằng tiền mặt, tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá
phải nộp vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài nguyên và Môi trường;
+ Trường hợp nộp bằng bảo lãnh dự đấu giá, tổ chức, cá nhân đề nghị
tham gia đấu giá phải nộp bảo lãnh dự đấu giá cho Sở Tài nguyên và
Môi trường.
Bước 4. Tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản:
+ Phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản chỉ được tiến hành khi có
ít nhất 02 tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá;
+ Chủ tịch Hội đồng đấu giá hoặc người điều hành phiên đấu giá tiến
hành điều hành phiên đấu giá theo quy định.
Bước 5. Trình, phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng
sản: Sau khi kết thúc phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Sở Tài
nguyên và Môi trường phải trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét và
phê duyệt kết quả trúng đấu giá.
Bước 6: Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo công khai tại trụ sở cơ quan
tiếp nhận hồ sơ đấu giá và trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân
nhân cấp tỉnh.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
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Cách thức thực hiện
Thành phần, số lượng
hồ sơ

Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan thực hiện

Kết quả
Phí, Lệ phí
Tên mẫu đơn, tờ khai

Yêu cầu điều kiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Bản
chính-theo mẫu).
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp; văn bản giới thiệu năng lực, kinh nghiệm trong thăm dò,
khai thác và chế biến khoáng sản (theo mẫu); giới thiệu năng lực tài
chính và khả năng huy động tài chính (theo mẫu) - Bản chính hoặc bản
sao có chứng thực hoặc bản sao có bản chính kèm theo để đối chiếu.
b. Số lượng hồ sơ : 01 bộ
Không quá 65 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Hội đồng đấu
giá quyền khai thác khoáng sản); Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính,
Sở Công Thương, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có
khu vực khoáng sản được đưa ra đấu giá.
Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá.
Không
- Đơn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mẫu số 01
Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014);
- Hồ sơ giới thiệu năng lực kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và
chế biến khoáng sản (Mẫu số 02 Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLTBTNMT-BTC ngày 09/9/2014);
- Cam kết thực hiện dự án (Mẫu số 03 Thông tư liên tịch số
54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014).
- Tổ chức, cá nhân được xét chọn tham gia phiên đấu giá quyền khai
thác khoáng sản khi đủ các yêu cầu sau:
+ Có văn bản, tài liệu trong hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai
thác khoáng sản được lập theo quy định;
+ Đáp ứng các quy định của tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản hoặc
khai thác khoáng sản;
+ Có cam kết về thiết bị, công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản và
phương án tiêu thụ sản phẩm phù hợp với quy định trong hồ sơ mời
đấu giá.
- Điều kiện của tổ chức, cá nhân tham gia phiên đấu giá:
+ Là tổ chức, cá nhân có hồ sơ đề nghị tham gia phiên đấu giá được Sở
Tài nguyên và Môi trường xét chọn;
+ Đã nộp nộp tiền đặt trước theo quy định;
+ Trường hợp khi có sự thay đổi về tư cách pháp nhân, tổ chức, cá
nhân được tham gia phiên đấu giá phải nộp bổ sung văn bản liên quan
cho Sở Tài nguyên và Môi trường trước khi tiến hành phiên đấu giá;
+ Tổ chức, cá nhân tham gia phiên đấu giá và trúng đấu giá quyền khai
thác khoáng sản nhưng từ chối không nhận kết quả trúng đấu giá mà
chưa được Hội đồng đấu giá chấp thuận thì không được tham gia bất
kỳ phiên đấu giá nào trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày kết thúc phiên
đấu giá đó.
- Đối tượng không được tham gia đấu giá quy định tại Điều 9 Nghị
định 22/2012/NĐ-CP, cụ thể là:
+ Chủ tịch, thành viên Hội đồng đấu giá; cán bộ công chức được giao tiếp
nhận, chuẩn bị hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Sở Tài
nguyên và Môi trường nơi có khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng
sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con của những người nêu trên.
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Căn cứ pháp lý

+ Những đối tượng bị cấm khác theo quy định của pháp luật về bán đấu giá
tài sản.
- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 2010.
- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ;
- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 22/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường
- Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính.
- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ;
- Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014
của Bộ Tài nguyên và Môi trường-Bộ Tài chính;
- Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ.
- Thông tư số 48 /2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính.
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Mẫu số 01. Đơn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC
ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính)
_________________________________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
..............................
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố.............
(Tên tổ chức, cá nhân): .....................................................................................
Quyết định thành lập doanh nghiệp số…., ngày…..tháng…..năm..(Đăng ký kinh
doanh số…..ngày…..tháng…..năm…..)
Trụ sở tại: ...........................................................................................................
Điện thoại:........................................ ; Fax: .......................................................
Xin đăng kí và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản mà
Bộ Tài nguyên và Môi trường (Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố.............) thông báo tại khu
vực mỏ: .........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
(Tên tổ chức, cá nhân) xin cam kết:
1. Đã nghiên cứu tài liệu khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản và hồ sơ mời
đấu giá, Quy chế đấu giá tại (Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Tài nguyên và
Môi trường tỉnh/thành phố).................và tự nguyện đăng ký tham gia đấu giá mà Hội đồng
đấu giá quyền khai thác khoáng sản Bộ Tài nguyên và Môi trường (Ủy ban nhân dân
tỉnh/thành phố..............) thông báo.
2. Chấp nhận tham gia đấu giá theo hình thức đấu giá mà Bộ Tài nguyên và Môi
trường (Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố..............) lựa chọn cho phiên đấu giá.
3. Khi tham gia đấu giá (Tên tổ chức, cá nhân) cam kết thực hiện đúng các qui định
hiện hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
Ngày......tháng..........năm 20...
(Tên tổ chức, cá nhân làm đơn)
Ký tên, đóng dấu

369

Mẫu số 02. Hồ sơ giới thiệu năng lực kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và chế biến
khoáng sản
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC
ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính)
______________________________
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ
QUYỀN KHAI THÁC
KHOÁNG SẢN

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

HỒ SƠ GIỚI THIỆU
Năng lực kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản
I. Thông tin chung:
1. Tính pháp lý
(1) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:
a) Họ tên (họ tên, chức vụ, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
b) Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có CMND/hộ chiếu (tên
giấy, số, ngày, nơi cấp)
c) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
d) Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)
(2) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/ tổ chức:
a) Tên doanh nghiệp/tổ chức
b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành
lập (Số, Ngày cấp, Nơi cấp)
c) Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu
tư, gồm:
- Họ tên (họ tên, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
- Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
- Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có CMND/hộ chiếu (tên
giấy, số, ngày, nơi cấp)
- Chức vụ
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)
2. Tổng số năm kinh nghiệm:
Loại hình công việc
Số năm kinh nghiệm
- Thăm dò
- Khai thác
- Chế biến
- Khác
- …….
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3. Năng lực tài chính (3 năm gần nhất theo kết quả kiểm toán độc lập)
Năm 20..

TT
1
2

Tổng tài sản
Tổng nợ phải trả

3
4

Tài sản ngắn hạn
Nợ ngắn hạn

5

Doanh thu

6
7

Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế

Năm 20..

Năm 20..

4. Bảng kê khai máy móc thiết bị khai thác, chế biến chủ yếu
Tên thiết bị (loại, kiểu,
nhãn hiệu)

Số
lượng

Công
suất

Năm
sản
xuất

Số thiết bị
Thuộc
sở hữu

Đi
thuê

Chất lượng
thực hiện
nay

II. Kế hoạch sơ bộ về đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến, tiêu thụ sản phẩm
a) Nội dung dự án đầu tư (phác thảo).
b) Giới thiệu về công nghệ của dự án (nếu có).
c) Giới thiệu về năng lực kinh nghiệm: Kinh nghiệm của Nhà đầu tư trong lĩnh vực
đầu tư này hoặc có đơn vị có kinh nghiệm tham gia với Nhà đầu tư.
d) Giới thiệu về năng lực tài chính thực hiện dự án.
III. Kiến nghị và cam kết.
a) Kiến nghị của tổ chức, cá nhân.
b) Cam kết về tính chính xác của nội dung hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá.
….., ngày … tháng … năm 20…
Đại diện tổ chức, cá nhân
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Mẫu số 03. Bản cam kết thực hiện dự án
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC
ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính)
______________________________
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ
QUYỀN KHAI THÁC
KHOÁNG SẢN

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

BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN DỰ ÁN
Tên tổ chức, cá nhân: .........................................................................................
Địa chỉ: ..............................................................................................................
Số điện thoại: .................................... ; Fax: .......................................................
Đại diện tổ chức, cá nhân: .................................................................................
Chức vụ/nghề nghiệp: ........................................................................................
CAM KẾT
Doanh nghiệp chúng tôi xin cam kết khi trúng đấu giá quyền khai thác khoáng
sản thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan nhà nước đưa ra mời đấu giá.
Nếu doanh nghiệp chúng tôi không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các cam
kết này, doanh nghiệp chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
…….., ngày tháng năm 20…
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)
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5. Thủ tục: Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò
khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền khai thác
khoáng sản phải lập hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác
khoáng sản và nộp trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon
Tum.
- Địa chỉ: 06 Ngô Thì Nhậm, P.Trường Chinh, thành phố Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2. Tiếp nhận, xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia phiên đấu giá quyền
khai thác khoáng sản:
+ Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu
giá quyền khai thác khoáng sản trong thời gian là 30 ngày, kể từ ngày kết
thúc thông báo thông tin về phiên đấu giá.
+ Sau khi hết thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền
khai thác khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành xét chọn
hồ sơ để lựa chọn tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia phiên đấu
giá.
+ Đối với hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản
không được xét chọn, Sở Tài nguyên và Môi trường phải thông báo
cho tổ chức, cá nhân liên quan bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do
không được xét chọn.
+ Đối với hồ sơ được xét chọn, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách
nhiệm thông báo công khai danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia
phiên đấu giá tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử
của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi tiến hành phiên đấu giá; thông
báo bằng văn bản về thời gian, địa điểm họp trao đổi về các thông tin
liên quan đến phiên đấu giá; thời điểm khảo sát thực địa khu vực đấu
giá; thời gian nộp phí tham gia đấu giá và tiền đặt trước cho tổ chức, cá
nhân được tham gia phiên đấu giá.
Bước 3. Nộp tiền đặt trước: Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền
khai thác khoáng sản phải nộp tiền đặt trước trước khi tham gia phiên
đấu giá. Tiền đặt trước có thể nộp bằng tiền mặt hoặc bằng bảo lãnh dự
đấu giá theo phương thức như sau:
+ Trường hợp nộp bằng tiền mặt, tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá
phải nộp vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài nguyên và Môi trường;
+ Trường hợp nộp bằng bảo lãnh dự đấu giá, tổ chức, cá nhân đề nghị
tham gia đấu giá phải nộp bảo lãnh dự đấu giá cho Sở Tài nguyên và
Môi trường.
Bước 4. Tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
+ Phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản chỉ được tiến hành khi có
ít nhất 02 tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá;
+ Chủ tịch Hội đồng đấu giá hoặc người điều hành phiên đấu giá tiến
hành điều hành phiên đấu giá theo quy định.
Bước 5. Trình, phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng
sản: Sau khi kết thúc phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Sở Tài
nguyên và Môi trường phải trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét và
phê duyệt kết quả trúng đấu giá.
Bước 6. Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo công khai tại trụ sở cơ quan
tiếp nhận hồ sơ đấu giá và trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân
nhân cấp tỉnh.
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- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Cách thức thực hiện
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Bản
hồ sơ
chính-theo mẫu);
- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có bản chính kèm
theo để đối chiếu: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; văn bản giới thiệu năng lực, kinh
nghiệm trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản (theo mẫu);
giới thiệu năng lực tài chính và khả năng huy động tài chính (theo
mẫu).
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính)
Không quá 65 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Thời hạn giải quyết
Tổ chức, cá nhân.
Đối tượng thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Hội đồng đấu
giá quyền khai thác khoáng sản); Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài
chính, Sở Công Thương, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện
nơi có khu vực khoáng sản được đưa ra đấu giá.
Văn bản phê duyệt kết quả trúng đấu giá.
Kết quả
Không
Phí, Lệ phí:
Tên Mẫu đơn, tờ khai - Đơn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mẫu số 01
Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014);
- Hồ sơ giới thiệu năng lực kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và
chế biến khoáng sản (Mẫu số 02 Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLTBTNMT-BTC ngày 09/9/2014);
- Cam kết thực hiện dự án (Mẫu số 03 Thông tư liên tịch số
54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014).
- Tổ chức, cá nhân được xét chọn tham gia phiên đấu giá quyền khai
Yêu cầu điều kiện
thác khoáng sản khi đủ các yêu cầu sau:
+ Có văn bản, tài liệu trong hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai
thác khoáng sản được lập theo quy định;
+ Đáp ứng các quy định của tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản hoặc
khai thác khoáng sản;
+ Có cam kết về thiết bị, công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản và
phương án tiêu thụ sản phẩm phù hợp với quy định trong hồ sơ mời
đấu giá.
- Điều kiện của tổ chức, cá nhân tham gia phiên đấu giá:
+ Là tổ chức, cá nhân có hồ sơ đề nghị tham gia phiên đấu giá được Sở
Tài nguyên và Môi trường xét chọn;
+ Đã nộp tiền đặt trước theo quy định;
+ Trường hợp khi có sự thay đổi về tư cách pháp nhân, tổ chức, cá
nhân được tham gia phiên đấu giá phải nộp bổ sung văn bản liên quan
cho Sở Tài nguyên và Môi trường trước khi tiến hành phiên đấu giá.
+ Tổ chức, cá nhân tham gia phiên đấu giá và trúng đấu giá quyền khai
thác khoáng sản nhưng từ chối không nhận kết quả trúng đấu giá mà
chưa được Hội đồng đấu giá chấp thuận thì không được tham gia bất
kỳ phiên đấu giá nào trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày kết thúc phiên
đấu giá đó.
- Đối tượng không được tham gia đấu giá quy định tại Điều 9 Nghị
định 22/2012/NĐ-CP, cụ thể:
+ Chủ tịch, thành viên Hội đồng đấu giá; cán bộ công chức được giao tiếp
374

Căn cứ pháp lý

nhận, chuẩn bị hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Sở Tài
nguyên và Môi trường nơi có khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng
sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con của những người nêu trên.
+ Những đối tượng bị cấm khác theo quy định của pháp luật về bán đấu giá
tài sản.
- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 2010.
- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ;
- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 22/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường
- Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính.
- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ;
- Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014
của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ.
- Thông tư số 48 /2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính.
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Mẫu số 01. Đơn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC
ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính)
________________________________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
..............................
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố.............
(Tên tổ chức, cá nhân): .....................................................................................
Quyết định thành lập doanh nghiệp số…., ngày…..tháng…..năm…...(Đăng ký kinh
doanh số…..ngày…..tháng…..năm…..)
Trụ sở tại: ...........................................................................................................
Điện thoại: ........................................ ; Fax: .......................................................
Xin đăng kí và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản mà
Bộ Tài nguyên và Môi trường (Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố.............) thông báo tại khu
vực mỏ: .........................................................................................................................
......................................................................................................................................
(Tên tổ chức, cá nhân) xin cam kết:
1. Đã nghiên cứu tài liệu khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản và hồ sơ mời
đấu giá, Quy chế đấu giá tại (Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Tài nguyên và
Môi trường tỉnh/thành phố).................và tự nguyện đăng ký tham gia đấu giá mà Hội đồng
đấu giá quyền khai thác khoáng sản Bộ Tài nguyên và Môi trường (Ủy ban nhân dân
tỉnh/thành phố..............) thông báo.
2. Chấp nhận tham gia đấu giá theo hình thức đấu giá mà Bộ Tài nguyên và Môi
trường (Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố..............) lựa chọn cho phiên đấu giá.
3, Khi tham gia đấu giá (Tên tổ chức, cá nhân) cam kết thực hiện đúng các qui định
hiện hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
Ngày......tháng..........năm 20...
(Tên tổ chức, cá nhân làm đơn)
Ký tên, đóng dấu
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Mẫu số 02. Hồ sơ giới thiệu năng lực kinh nghiệm trongthăm dò, khai thác và chế biến
khoáng sản
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC
ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính)
____________________________________
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ QUYỀN
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
---------------------------HỒ SƠ GIỚI THIỆU
Năng lực kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản
I. Thông tin chung:
1. Tính pháp lý
(1) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:
a) Họ tên (họ tên, chức vụ, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
b) Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có CMND/hộ chiếu (tên
giấy, số, ngày, nơi cấp)
c) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
d) Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)
(2) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/ tổ chức:
a) Tên doanh nghiệp/tổ chức
b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành
lập (Số, Ngày cấp, Nơi cấp)
c) Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu
tư, gồm:
- Họ tên (họ tên, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
- Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
- Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có CMND/hộ chiếu (tên
giấy, số, ngày, nơi cấp)
- Chức vụ
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)
2. Tổng số năm kinh nghiệm:
Loại hình công việc
Số năm kinh nghiệm
- Thăm dò
- Khai thác
- Chế biến
- Khác
- …….
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3. Năng lực tài chính (3 năm gần nhất theo kết quả kiểm toán độc lập)
Năm 20..

TT
1 Tổng tài sản
2 Tổng nợ phải trả
3
4

Tài sản ngắn hạn
Nợ ngắn hạn

5

Doanh thu

6
7

Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế

Năm 20..

Năm 20..

4. Bảng kê khai máy móc thiết bị khai thác, chế biến chủ yếu
Tên thiết bị (loại, kiểu,
nhãn hiệu)

Số
lượng

Công
suất

Năm
sản
xuất

Số thiết bị
Thuộc
sở hữu

Đi
thuê

Chất lượng
thực hiện
nay

II. Kế hoạch sơ bộ về đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến, tiêu thụ sản phẩm
a) Nội dung dự án đầu tư (phác thảo).
b) Giới thiệu về công nghệ của dự án (nếu có).
c) Giới thiệu về năng lực kinh nghiệm: Kinh nghiệm của Nhà đầu tư trong lĩnh vực
đầu tư này hoặc có đơn vị có kinh nghiệm tham gia với Nhà đầu tư.
d) Giới thiệu về năng lực tài chính thực hiện dự án.
III. Kiến nghị và cam kết.
a) Kiến nghị của tổ chức, cá nhân.
b) Cam kết về tính chính xác của nội dung hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá.
….., ngày … tháng … năm 20…
Đại diện tổ chức, cá nhân
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Mẫu số 03. Bản cam kết thực hiện dự án
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC
ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính)
___________________________
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ QUYỀN
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
----------------------------

BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN DỰ ÁN
Tên tổ chức, cá nhân: .........................................................................................
Địa chỉ: ...............................................................................................................
Số điện thoại: ................................... ; Fax: .......................................................
Đại diện tổ chức, cá nhân: .................................................................................
Chức vụ/nghề nghiệp: ........................................................................................
CAM KẾT
Doanh nghiệp chúng tôi xin cam kết khi trúng đấu giá quyền khai thác khoáng
sản thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan nhà nước đưa ra mời đấu giá.
Nếu doanh nghiệp chúng tôi không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các cam
kết này, doanh nghiệp chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
…….., ngày

tháng năm 20…
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)
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6. Thủ tục: Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản.
Trình tự tực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu chính;
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật)
Bước 2. Kiểm tra hồ sơ (bao gồm 02 trường hợp):
- Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu
vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản:
+ Khi nhận được hồ sơ của tổ chức, cá nhân đầu tiên có nhu cầu thăm
dò khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo công khai tên
tổ chức, cá nhân đó, tên loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm
dò khoáng sản tại trụ sở cơ quan và trên trang thông tin điện tử của Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu
thầu.
+ Khi lựa chọn được hồ sơ của tổ chức, cá nhân để cấp phép thăm dò,
Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ và
thông báo công khai tên tổ chức, cá nhân được lựa chọn tại trụ sở cơ
quan và trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
+ Đối với các tổ chức, cá nhân không được lựa chọn, Sở Tài nguyên và
Môi trường có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá
nhân đề nghị thăm dò khoáng sản về lý do không được lựa chọn.
- Trường hợp hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản của tổ chức, cá nhân
trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực chưa thăm dò
khoáng sản:
+ Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ
sơ. Trường hợp văn bản, tài liệu đáp ứng đúng theo quy định thì ban
hành phiếu tiếp nhận hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đề nghị thăm dò chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo
quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa
bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì cơ quan tiếp nhận hướng
dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị thăm dò khoáng sản bổ
sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh
hồ sơ của cơ quan tiếp nhận chỉ thực hiện một lần.
Bước 3. Thẩm định hồ sơ:
+ Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Kiểm tra tọa độ, diện
tích khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản kể cả kiểm tra thực địa;
+ Gửi văn bản đến các cơ quan có liên quan về khu vực đề nghị thăm
dò khoáng sản trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 48 Luật
khoáng sản;
+ Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ pháp lý, đề án thăm dò cho Hội
đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản của Ủy ban nhân dân tỉnh
để xem xét, họp thẩm định.
+ Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện đề án hoặc phải
lập lại đề án thăm dò khoáng sản, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản
thông báo nêu rõ lý do chưa thông qua đề án hoặc những nội dung cần
bổ sung, hoàn thiện đề án kèm theo biên bản họp Hội đồng thẩm định.
Bước 4. Trình hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản:
Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn
chỉnh và trình hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cấp hoặc
không cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản.
Bước 5: Thông báo cho Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ
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tục hành chính thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản (Bản chính-theo
hồ sơ
mẫu); bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản (Bản chính-theo mẫu); đề
án thăm dò khoáng sản (Bản chính-theo mẫu).
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu:
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp; Quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại
Việt Nam trong trường hợp là doanh nghiệp nước ngoài; Kế hoạch bảo
vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với trường
hợp thăm dò khoáng sản độc hại; văn bản xác nhận trúng đấu giá trong
trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm
dò khoáng sản; các văn bản chứng minh về vốn chủ sở hữu theo quy
định như sau:
+ Đối với doanh nghiệp mới thành lập gồm một trong các văn bản
sau:
 Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần
hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn
từ hai thành viên trở lên; điều lệ công ty đối với công ty cổ phần, sổ
đăng ký thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên
trở lên;
 Quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu
hạn một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức.
+ Đối với doanh nghiệp đang hoạt động quy định như sau:
 Đối với doanh nghiệp thành lập trong thời hạn 01 năm tính đến ngày
nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai
thác khoáng sản: Nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 Đối với doanh nghiệp thành lập trên 01 năm tính đến ngày nộp hồ sơ
đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác
khoáng sản: nộp bản sao Báo cáo tài chính của năm gần nhất.
+ Đối với Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm một trong các văn bản
sau:
 Vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là tổng số vốn do
thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã
góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào
điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật hợp tác
xã;
 Vốn hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm vốn góp của
thành viên, hợp tác xã thành viên, vốn huy động, vốn tích lũy, các quỹ
của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; các khoản trợ cấp, hỗ trợ của Nhà
nước, của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; các khoản
được tặng, cho và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định.
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Thời hạn giải quyết
Thời gian tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép thăm dò bổ sung, hoàn thiện
hoặc lập lại đề án thăm dò khoáng sản không tính vào thời gian thẩm định
đề án thăm dò khoáng sản.
Tổ chức, cá nhân.
Đối tượng thực hiện
- Cơ quan có thẩ m quyề n quyế t đinh:
̣ Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan trực tiế p thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp: Sở Công Thương, UBND các huyện, thành phố.
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Kết quả
Phí, Lệ phí

Tên mẫu đơn, tờ khai

Yêu cầu điều kiện

Giấy phép thăm dò khoáng sản
Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản (Đối với hoạt động thăm dò):
- Diện tích thăm dò nhỏ hơn 100 hec-ta (ha), mức thu là 4.000.000
đồng/01 giấy phép;
- Diện tích thăm dò từ 100 ha đến 50.000 ha, mức thu là 10.000.000
đồng/01 giấy phép;
- Diện tích thăm dò trên 50.000 ha, mức thu là 15.000.000 đồng/01 giấy
phép.
- Đề án thăm dò khoáng sản (Mẫu số 01 Thông tư số 45/2016/TTBTNMT ngày 26/12/2016);
- Đơn đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản (Mẫu số 03 Thông tư số
45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016);
- Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản (Mẫu số 22, phụ lục 2 Thông tư
số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016);
- Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép thăm dò phải đáp ứng đủ điều
kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật khoáng sản bao gồm:
+ Doanh nghiệp được thành lập theo Luật doanh nghiệp;
+ Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo Luật hợp tác
xã;
+ Doanh nghiệp nước ngoài có văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Việt
Nam.
- Được lựa chọn theo quy định tại Điều 36 của Luật khoáng sản; Điều
25 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP.
- Là tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu
vực chưa thăm dò theo quy định của Luật khoáng sản; nếu tổ chức, cá
nhân không có đủ điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sản thì phải có
hợp đồng với tổ chức đủ điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sản để
tiếp tục thực hiện đề án thăm dò theo quy định tại khoản 1 Điều 35
Luật khoáng sản và tại Chương III Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày
01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định một số điều kiện đầu tư
kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường bao gồm:
(1) Tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản
+ Doanh nghiệp thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp.
+ Tổ chức khoa học và công nghệ thành lập theo quy định của Luật
khoa học và công nghệ.
+ Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập theo quy định của Luật hợp tác
xã.
+ Tổ chức sự nghiệp chuyên ngành địa chất được cơ quan nhà nước có
thẩm quyền thành lập có chức năng, nhiệm vụ thăm dò khoáng sản.
(2) Hồ sơ hành nghề thăm dò khoáng sản
+ Tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản quy định tại Điều 12 Nghị
định số 60/2016/NĐ-CP khi thi công đề án thăm dò khoáng sản phải có
hồ sơ hành nghề thăm dò khoáng sản, gồm:
 Bản sao có chứng thực quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận
hoạt động khoa học và công nghệ hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp;
 Hợp đồng thi công đề án thăm dò khoáng sản với tổ chức, cá nhân
được phép thăm dò khoáng sản, kèm theo giấy phép thăm dò khoáng
sản được cơ quan có thẩm quyền cấp;
 Danh sách cán bộ, công nhân tham gia thi công đề án thăm dò
khoáng sản; các hợp đồng lao động (hoặc văn bản tương đương) của
người phụ trách kỹ thuật và công nhân kỹ thuật tham gia trực tiếp thi
công đề án theo quy định;
 Tài liệu của các cá nhân tham gia thi công đề án thăm dò khoáng sản
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(bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu)
gồm: Quyết định giao nhiệm vụ cho người phụ trách kỹ thuật (sau đây
được gọi là chủ nhiệm đề án thăm dò khoáng sản) kèm theo văn bằng
chứng chỉ ngành nghề, lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề án; hợp đồng
lao động hoặc quyết định tuyển dụng; quyết định bổ nhiệm chức danh
hoặc giao nhiệm vụ; văn bằng chứng chỉ ngành nghề phù hợp với
nhiệm vụ giao; bản sao chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc
hộ chiếu;
(3) Điều kiện đối với chủ nhiệm đề án thăm dò khoáng sản
+ Có người phụ trách kỹ thuật tốt nghiệp đại học chuyên ngành địa
chất thăm dò đã công tác thực tế thăm dò trong khoáng sản ít nhất 05
năm; có hiểu biết, nắm vững tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
+ Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài có giấy phép lao động
tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về lao động;
+ Có văn bằng đào tạo trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành địa
chất thăm dò khoáng sản hoặc tương đương; đối với đề án thăm dò
nước khoáng, nước nóng là chuyên ngành địa chất thủy văn - địa chất
công trình;
+ Có kinh nghiệm tham gia thi công đề án điều tra địa chất, thăm dò
khoáng sản tối thiểu 05 năm; có chứng chỉ chủ nhiệm đề án thăm dò
khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp;
+ Đối với đề án thăm dò khoáng sản độc hại, phải có thời gian tham
gia thi công với tư cách là cán bộ kỹ thuật địa chất ít nhất 01 (một) đề
án thăm dò khoáng sản độc hại hoặc đã làm chủ nhiệm 01 (một) đề án
thăm dò khoáng sản từ khi lập đề án đến lập báo cáo kết thúc được cấp
trên phê duyệt.
+ Chủ nhiệm đề án thăm dò khoáng sản chỉ thực hiện chức trách khi có
quyết định giao nhiệm vụ của tổ chức được phép thăm dò khoáng sản
hoặc tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản.
+ Trong cùng một thời gian, chủ nhiệm đề án thăm dò khoáng sản chỉ
đảm nhận chức trách tối đa 02 (hai) đề án thăm dò khoáng sản.
- Khu vực đề nghị thăm dò có diện tích:
+ Không quá 50 kilômét vuông (km2) đối với đá quý, đá bán quý,
khoáng sản kim loại, trừ bauxit;
+ Không quá 100 kilômét vuông (km2) đối với than, bauxit, khoáng
sản không kim loại ở đất liền có hoặc không có mặt nước, trừ khoáng
sản làm vật liệu xây dựng thông thường;
+ Không quá 200 kilômét vuông (km2) đối với khoáng sản các loại ở
thềm lục địa, trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường;
+ Không quá 02 kilômét vuông (km2) ở đất liền, không quá 01 kilômét
vuông (km2) ở vùng có mặt nước đối với khoáng sản làm vật liệu xây
dựng thông thường;
+ Không quá 02 kilômét vuông (km2) đối với nước khoáng, nước nóng
thiên nhiên.
- Khu vực đề nghị thăm dò:
+ Không có tổ chức, cá nhân đang thăm dò hoặc khai thác khoáng sản
hợp pháp và không thuộc khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực
tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, khu vực dự trữ khoáng sản quốc
gia hoặc khu vực đang được điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
cùng loại với khoáng sản xin cấp giấy phép thăm dò;
- Đề án thăm dò phù hợp với quy hoạch khoáng sản; đối với khoáng
sản độc hại còn phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép bằng văn
bản;
- Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 50% tổng vốn đầu tư thực hiện đề án
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Căn cứ pháp lý

thăm dò khoáng sản.
- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010;
- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ;
- Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/20162của Chính phủ;
- Nghị định số 136 /2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ.
- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 22/12/2016 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường;
- Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính;
- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường;
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ;
- Thông tư số 53/2013/TT-BTNMT ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường;
- Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014
của Bộ Tài nguyên và Môi trường-Bộ Tài chính;
- Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ.
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Mẫu số 01. Đề án thăm dò khoáng sản
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
_____________________
(Tên tổ chức, cá nhân đề nghị thăm dò khoáng sản)

ĐỀ ÁN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN
(tên loại khoáng sản, thuộc xã..., huyện..., tỉnh...)

Địa danh, Năm 20...
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(Tên tổ chức, cá nhân đề nghị thăm dò khoáng sản)
Danh sách tác giả lập Đề án:
- KSĐC...
(Chủ biên)
- KS Trắc địa…
- KS ĐCTV-ĐCCT
- KS Khoan….
…..

ĐỀ ÁN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN
(tên loại khoáng sản, thuộc xã..., huyện..., tỉnh...)

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(Chức danh)

ĐƠN VỊ LẬP ĐỀ ÁN
(Chức danh)

Chữ ký, đóng dấu
(Họ và tên)

Chữ ký, đóng dấu
(Họ và tên)

Địa danh, Năm 20...
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A. NỘI DUNG ĐỀ ÁN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN
MỞ ĐẦU
- Những căn cứ pháp lý để lập đề án và đối tượng khoáng sản.
- Mục tiêu, nhiệm vụ đề án.
- Cơ sở tài liệu để lập đề án (nêu rõ và mô tả chi tiết những tài liệu đã có trước đây và
tài liệu, kết quả khảo sát sử dụng lập Đề án).
- Quá trình xây dựng đề án, tổ chức và các cá nhân tham gia lập đề án.
CHƯƠNG 1
KHÁI QUÁT VỀ KHU THĂM DÒ
1. Đặc điểm địa lý tự nhiên-kinh tế nhân văn
- Vị trí địa lý hành chính, toạ độ, diện tích của khu vực thăm dò.
- Các thông tin về đặc điểm địa lý tự nhiên - kinh tế, nhân văn.
2. Lịch sử nghiên cứu
- Lịch sử nghiên cứu địa chất và khoáng sản khu vực thăm dò. Thông tin về các cơ sở
khai thác, chế biến khoáng sản khoáng sản trong khu vực.
- Các kết quả nghiên cứu, điều tra, thăm dò khoáng sản liên quan đến diện tích lựa
chọn thăm dò khoáng sản.
3. Đánh giá hiện trạng, kết quả nghiên cứu khu vực thăm dò
- Nêu rõ hiện trạng mức độ đầu tư, khai thác trong khu vực thăm dò.
- Đánh giá hiệu quả các phương pháp, chất lượng tài liệu và khả năng sử dụng tài
liệu địa chất đã có cho công tác thăm dò.
CHƯƠNG 2
ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN
1. Đặc điểm địa chất vùng:
Trình bày những nét chính về đặc điểm địa tầng, kiến tạo, magma, khoáng sản có
trong vùng xung quanh khu vực thăm dò.
2. Đặc điểm địa chất khoáng sản khu vực thăm dò
- Các tiền đề, dấu hiệu có liên quan đến đối tượng khoáng sản thăm dò.
- Đặc điểm địa chất, chất lượng, quy mô, nguồn gốc khoáng sản trong khu vực thăm
dò.
- Mức độ nghiên cứu từng thân khoáng sản.
CHƯƠNG 3
PHƯƠNG PHÁP, KHỐI LƯỢNG
1. Cơ sở lựa chọn phương pháp
- Các quy chuẩn, quy phạm kỹ thuật áp dụng với đối tượng khoáng sản thăm dò.
- Cơ sở tài liệu, số liệu ban đầu về loại hình nguồn gốc và điều kiện thành tạo quặng;
tính chất vật lý của đối tượng khoáng sản thăm dò; thành phần vật chất, mức độ phân bố
quặng, điều kiện thi công;
- Dự kiến phân nhóm mỏ theo mức độ phức tạp và lựa chọn mạng lưới công trình
thăm dò với đối tượng khoáng sản; đề xuất lựa chọn mạng lưới, tổ hợp phương pháp thăm
dò.
2. Các phương pháp và khối lượng các dạng công trình chủ yếu
Tất cả các phương pháp, hạng mục công việc thiết kế phải làm rõ mục đích yêu cầu,
số lượng, khối lượng; cách thức thực hiện chi tiết theo từng giai đoạn, từng năm thực hiện
và lập bảng tổng hợp chung. Các công trình thiết kế phải thể hiện trên các bản vẽ kỹ thuật,
sơ đồ bố trí công trình.
Các phương pháp chủ yếu:
- Công tác trắc địa: bao gồm trắc địa địa hình và trắc địa công trình (tỷ lệ phụ thuộc
vào diện tích và mục tiêu thăm dò).
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- Phương pháp lập bản đồ địa chất khoáng sản (tỷ lệ phụ thuộc vào đặc điểm đối
tượng thăm dò).
- Phương pháp địa hoá (tùy thuộc loại khoáng sản thăm dò).
- Phương pháp địa vật lý (tùy thuộc vào đặc tính vật lý, loại khoáng sản thăm dò).
- Thi công công trình khai đào (dọn vết lộ, hào, hố, giếng, lò), khoan.
- Công tác mẫu: lấy, gia công, phân tích, kiểm soát chất lượng mẫu.
- Công tác địa chất thuỷ văn - địa chất công trình.
- Công tác nghiên cứu đặc tính công nghệ khoáng sản: mục đích, cách thức lấy mẫu
nghiên cứu, yêu cầu nghiên cứu và dự kiến nơi nghiên cứu.
- Công tác văn phòng, lập báo cáo tổng kết.
CHƯƠNG 4
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN
- Dự báo các tác động đến môi trường và dự kiến biện pháp giảm thiểu khi thực hiện
đề án thăm dò.
- Đối với các mỏ phóng xạ và đi kèm phóng xạ: Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi
trường phóng xạ theo luật năng lượng nguyên tử hiện hành (mỏ Urani, thori ...).
- Những biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản trong quá trình thi công đề án thăm
dò.
CHƯƠNG 5
DỰ TÍNH TRỮ LƯỢNG
Trình bày dự kiến chỉ tiêu tính trữ lượng, phương pháp khoanh vẽ thân quặng, dự
tính trữ lượng các cấp dự kiến đạt được trong diện tích thăm dò.
CHƯƠNG 6
TỔ CHỨC THI CÔNG
Dựa vào các căn cứ địa chất, kinh tế-kỹ thuật và phương pháp kỹ thuật, khối lượng
đề ra trong đề án phải lập kế hoạch, tiến độ, thực hiện các dạng công tác phù hợp theo từng
giai đoạn và tuân thủ theo đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định về chỉ tiêu kinh
tế kỹ thuật hiện hành.
Thời gian thi công để hoàn thành các hạng mục và khối lượng thăm dò kể từ ngày
được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản; thời gian lập báo cáo thăm dò, dự kiến trình cơ
quan có thẩm quyền phê duyệt trữ lượng khoáng sản; thời gian lập dự án đầu tư khai thác
khoáng sản (Đây là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền cấp phép thăm dò xác định thời hạn của
Giấy phép thăm dò khoáng sản theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật khoáng sản).
CHƯƠNG 7
DỰ TOÁN KINH PHÍ
Ngoài các căn cứ và danh mục dự toán, khi lập dự toán cần nêu rõ nguồn vốn đầu tư,
đơn giá sử dụng và khả năng đáp ứng để thực hiện đầy đủ các phương pháp kỹ thuật, khối
lượng các dạng công tác. Dự toán kinh phí thăm dò phải được lập trên cơ sở các quy định
hiện hành của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
KẾT LUẬN
- Dự kiến kết quả và hiệu quả kinh tế sẽ đạt được.
- Đặc điểm khoáng sản (hình thái, chất lượng quặng).
- Tính khả thi mục tiêu trữ lượng, thi công Đề án.
- Các yêu cầu, kiến nghị.
DANH MỤC BẢN VẼ KÈM THEO
TÀI LIỆU THAM KHẢO
B. PHẦN BẢN VẼ
- Bản đồ (sơ đồ) vị trí giao thông.
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- Sơ đồ lịch sử nghiên cứu.
- Bản đồ địa chất vùng.
- Bản đồ địa chất khoáng sản khu vực thăm dò.
- Sơ đồ bố trí công trình và lấy mẫu dự kiến.
- Sơ đồ lưới khống chế mặt phằng và độ cao.
- Mặt cắt địa chất, khoáng sản thiết kế công trình thăm dò.
- Các bản vẽ bình đồ, mặt cắt dự kiến tính trữ lượng khoáng sản.
- Các biểu, bảng khác liên quan.
C. CÁC TÀI LIỆU KÈM THEO
- Tài liệu khảo sát trong quá trình lập đề án.
- Tài liệu thu thập, tổng hợp phục vụ cho lập đề án thăm dò.
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Mẫu số 03. Đơn đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
__________________________________________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Địa danh, ngày... tháng... năm...
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN
Kính gửi:

Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố.........

(Tên tổ chức, cá nhân) ..............................................................................................
Trụ sở tại:............................... Điện thoại:..................... Fax: ...................................
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số... ngày... tháng... năm....do… (tên cơ
quan) cấp; hoặc Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... do ... (Cơ quan cấp giấy
phép đầu tư) cấp/Quyết định thành lập văn phòng đại diện số .... ngày ... tháng ... năm ...
do ...(cơ quan quyết định thành lập văn phòng đại diện) cấp (đối với doanh nghiệp nước
ngoài).
Đề nghị được thăm dò khoáng sản (tên khoáng sản)..............tại xã..............,
huyện.................. tỉnh………………;
Diện tích thăm dò:.........ha (km2), được giới hạn bởi các điểm góc........... có toạ độ xác
định trên bản đồ khu vực thăm dò kèm theo Đơn này.
Chiều sâu thăm dò: từ..............đến mức.......m.
Thời gian thăm dò: …… tháng (năm), kể từ ngày được cấp Giấy phép.
Hợp đồng kinh tế kỹ thuật số ….., ngày….. tháng…năm… với ... (tên tổ chức lập đề
án thăm dò) (trong trường hợp chủ đầu tư không có đủ điều kiện hành nghề thăm dò khoáng
sản).
Mục đích sử dụng khoáng sản:......................................................................
Đối với trường hợp đề nghị cấp phép thăm dò nước khoáng, nước nóng thiên nhiên
cần bổ sung thông tin về công trình thăm dò theo các thông số:
Số hiệu C.sâu
Tọa độ Ghi chú
GK
(m)
X Y
(Tên tổ chức, cá nhân) ............... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về
khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan./.
Tổ chức, cá nhân làm đơn
(Ký tên, đóng dấu)

390

Mẫu số 22 - Phụ lục 2. Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
________________________________________________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ …

Tọa độ các điểm khép góc
Hệ VN 2000, kinh
tuyến trục…múi
Điểm
chiếu…
góc
X(m)
Y(m)
1
2
…
Diện tích: … ha

Khung tọa độ

BẢN ĐỒ KHU VỰC THĂM DÒ KHOÁNG SẢN
(tên khoáng sản)…..tại khu vực (mỏ)…., xã….., huyện…., tỉnh….
(Kèm theo Giấy phép thăm dò số......./GP-BTNMT/UBND ngày....
tháng.....năm....của Bộ Tài nguyên và Môi trường/ Ủy ban nhân dân
tỉnh/ thành phố …)
Nền địa hình
Ranh giới khu vực thăm
dò

Người thành lập
Tổ chức, cá nhân thành lập
Tỷ lệ:…..
(Ký, họ tên)
(Ký, đóng dấu)
“Được trích lục từ tờ bản đồ địa hình tỷ lệ...,
kinh tuyến trục...,múi chiếu..., số hiệu...”
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CHỈ DẪN

7. Thủ tục: Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản.
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu chính;
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2. Kiểm tra hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm
kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. Trường hợp:
+ Văn bản, tài liệu theo đúng quy định thì cơ quan tiếp nhận ban hành
phiếu tiếp nhận hồ sơ.
+ Hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội
dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định
của pháp luật thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng văn bản cho
tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc hướng dẫn, yêu cầu
bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ của cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ thực hiện
một lần.
Bước 3. Thẩm định hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm
hoàn thành việc kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị gia hạn; các
tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến gia hạn Giấy phép
thăm dò khoáng sản.
Bước 4. Trình hồ sơ đề nghị gia hạn hoặc không gia hạn:
Căn cứ Báo cáo thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban
nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc cho phép hoặc không cho phép
gia hạn.
Bước 5: Thông báo cho Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ
tục hành chính thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản (Bản chính-theo
hồ sơ
mẫu); báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đã thực hiện đến thời điểm
đề nghị gia hạn và kế hoạch thăm dò khoáng sản tiếp theo (Bản chínhtheo mẫu); bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản (sau khi đã trả lại 30%
diện tích khu vực thăm dò trước đó) (Bản chính-theo mẫu).
- Các văn bản thực hiện nghĩa vụ liên quan đến hoạt động thăm dò tính
đến thời điểm đề nghị gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản (Bản
chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để
đối chiếu)
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Thời hạn giải quyết
Tổ chức, cá nhân.
Đối tượng thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường
Giấy phép thăm dò khoáng sản.
Kết quả
Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản (Đối với hoạt động thăm dò):
Phí, Lệ phí
- Diện tích thăm dò nhỏ hơn 100 hec-ta (ha), mức thu là 2.000.000 đồng/01
giấy phép;
- Diện tích thăm dò từ 100 ha đến 50.000 ha, mức thu là 5.000.000 đồng/01
giấy phép;
- Diện tích thăm dò trên 50.000 ha, mức thu là 7.500.000 đồng/01 giấy phép.
Trình tự thực hiện
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Tên mẫu đơn, tờ khai

Yêu cầu điều kiện

Căn cứ pháp lý

- Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản (Mẫu số 04
Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016).
- Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản (Mẫu số 23, phụ lục 2 Thông tư
số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016).
- Báo cáo hoạt động thăm dò khoáng sản và kế hoạch tiếp tục thăm dò
(Mẫu số 42 Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016).
- Đã nộp đủ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản (gia
hạn) cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi Giấy phép thăm dò khoáng sản
còn hiệu lực ít nhất là 45 ngày, trong đó, giải trình rõ lý do việc đề nghị
gia hạn.
- Tại thời điểm đề nghị gia hạn chưa thực hiện hết khối lượng các hạng
mục công việc theo Giấy phép thăm dò khoáng sản đã cấp hoặc có sự thay
đổi về cấu trúc địa chất; phương pháp thăm dò so với đề án thăm dò đã
được chấp thuận.
- Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp phép thăm
dò khoáng sản đã thực hiện đúng Giấy phép thăm dò khoáng sản, đề án
thăm dò khoáng sản đã được chấp thuận; báo cáo cơ quan quản lý nhà
nước có thẩm quyền cấp giấy phép xem xét, chấp thuận trong trường
hợp thay đổi phương pháp thăm dò hoặc thay đổi khối lượng thăm dò
(tăng hoặc giảm) có chi phí lớn hơn 10% dự toán bồi thường thiệt hại
do hoạt động thăm dò gây ra (nếu có); thông báo kế hoạch thăm dò cho
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thăm dò khoáng sản trước khi thực hiện;
thu thập, lưu giữ thông tin về khoáng sản và báo cáo kết quả thăm dò
khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản; báo cáo các
hoạt động khác cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định
của pháp luật.
- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010.
- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ;
- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 22/12/2016 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường;
- Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính.
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Mẫu số 04. Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Địa danh, ngày... tháng... năm.....
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ...
(Tên tổ chức, cá nhân)...................................................................................
Trụ sở tại:......................................................................................................
Điện thoại:........................................ Fax......................................................
Được phép thăm dò (tên khoáng sản)............. tại xã............, huyện......., tỉnh........ theo
Giấy phép thăm dò khoáng sản số......... ngày ..... tháng ........ năm .....của Bộ Tài nguyên và
Môi trường (Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ...)
Đề nghị được gia hạn thời gian thăm dò đến ngày ....tháng ... năm ....
Diện tích đã được cấp phép thăm dò: ...ha (km2).
Diện tích đề nghị trả lại: ........... ha (km2).
Diện tích đề nghị tiếp tục thăm dò:..... ha (km2)
(Diện tích tích đề nghị tiếp tục thăm dò, diện tích đề nghị trả lại được giới hạn bởi các
điểm góc....... có toạ độ xác định trên bản đồ khu vực thăm dò kèm theo).
Lý do đề nghị gia hạn:...................................................................................
.......................................................................................................................
(Tên tổ chức, cá nhân)............. cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về
khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan./.
Tổ chức, cá nhân làm đơn
(Ký tên, đóng dấu)
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Mẫu số 23 - Phụ lục 2. Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/ THÀNH PHỐ …
Tọa độ các điểm khép góc
Hệ VN 2000, kinh
tuyến trục…múi
Điểm
chiếu…
góc
X(m)
Y(m)
Khu vực tiếp tục thăm dò
1
2
…
Diện tích: … ha
Khu vực trả lại
1
2
…
Diện tích: … ha

Khung tọa độ

BẢN ĐỒ KHU VỰC TIẾP TỤC THĂM DÒ KHOÁNG SẢN
(tên khoáng sản)…..tại khu vực (mỏ)…., xã….., huyện…., tỉnh….
(Kèm theo Quyết định số......./GP-UBND ngày.... tháng.....năm....của Ủy
ban nhân dân tỉnh)
Nền địa hình
Ranh giới khu vực thăm
dò

Người thành lập
(Ký, họ tên)

Tỷ lệ:…..

Tổ chức, cá nhân thành lập
(Ký, đóng dấu)

“Được trích lục từ tờ bản đồ địa hình tỷ lệ...,
kinh tuyến trục...,múi chiếu..., số hiệu...”
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CHỈ DẪN

Mẫu số 42. Báo cáo hoạt động thăm dò khoáng sản và kế hoạch tiếp tục thăm dò
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
(TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC
PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN)

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

Số ......../........

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ KHOÁNG SẢN VÀ KẾ HOẠCH
TIẾP TỤC THĂM DÒ
(Trong trường hợp gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản)
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ...
(Tên tổ chức, cá nhân):
Địa chỉ trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Đăng ký kinh doanh số... do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố ...... cấp lần đầu
ngày... tháng... năm.... (hoặc Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng...
năm.... của …)
Được Bộ Tài nguyên và Môi trường (Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố …) cấp Giấy
phép thăm dò khoáng sản số …/GP-….. ngày … tháng … năm … cho phép thăm dò khoáng
sản … tại khu vực … xã …, huyện, tỉnh/thành phố … ; được gia hạn tại Giấy phép (gian
hạn) số …/GP-….. ngày … tháng … năm …, thời hạn gia hạn … tháng/năm;
(Tên tổ chức, cá nhân)…… báo cáo kết quả công tác thăm dò khoáng sản kể từ ngày …
tháng … năm …. đến ngày … tháng … năm … và thông báo kế hoạch tiếp tục thăm dò khoáng sản
trong thời gian giấy phép được gia hạn như sau:
I. KẾT QỦA THĂM DÒ KHOÁNG SẢN
(Theo nội dung báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản; báo cáo thăm dò nước khoáng
tại theo mẫu số 41, mẫu số 42 tại Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm
2016)
II. THỜI GIAN, KHỐI LƯỢNG, KẾ HOẠCH TIẾP TỤC THĂM DÒ
1. Thời gian tiếp tục thăm dò: ..... tháng/năm, từ ngày.... tháng......năm.... đến
ngày...... tháng.....năm…
2. Khối lượng tiếp tục thăm dò (1):

STT

Hạng mục công việc

I
1

Công tác trắc địa
Đo vẽ Bản đồ địa
hình tỷ lệ …
…
Công tác địa chất
Đo vẽ bản đồ địa chất
tỷ lệ…
…

1.1
II
1
1.1

Đơn
vị
tính

Theo
đề án

Km2
(ha)

Km2
(ha)
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Khối lượng
Đã thực Còn lại tiếp
hiện
tục thăm dò

Ghi chú; tăng
giảm, lý do

Khoan thăm dò
m
…
…
Công tác địa vật lý
Đo …
Đo…
Công tác ĐCTVĐCCT
1
Đo vẽ bản đồ ĐCTV- Km2
ĐCCT tỷ lệ …
(ha)
1.1 …
V
Công tác lấy, gia
công, phân tích mẫu
1
Lấy mẫu
Mẫu
1.1 …
2
Gia công mẫu
Mẫu
2.2 …
3
Phân tích mẫu
Mẫu
3.3 …
VI Lập báo cáo tổng
kết
1
…
VII Các công tác khác
1
Lấp hào
2
…
(Tên tổ chức, cá nhân)................... cam đoan thực hiện đúng thời hạn gia hạn và khối
lượng công tác thăm dò theo quy định.
Tổ chức, cá nhân
(Ký tên, đóng dấu)
2
2.1
3
III
1
2
IV

Ghi chú: (1) Theo danh mục, khối lượng còn lại theo Đề án đã được Hội đồng thẩm
định đề án thăm dò khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân
tỉnh/thành phố … thẩm định và thông qua kèm theo Giấy phép thăm dò.
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8. Thủ tục: Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản.
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu chính.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2. Kiểm tra hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm
kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. Trường hợp:
+ Văn bản, tài liệu theo đúng quy định thì cơ quan tiếp nhận ban hành
phiếu tiếp nhận hồ sơ.
+ Hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội
dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định
của pháp luật thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng văn bản cho
tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc hướng dẫn, yêu cầu
bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ của cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ thực hiện
một lần.
Bước 3. Thẩm định hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm
hoàn thành việc kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị chuyển nhượng;
các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến chuyển nhượng
quyền thăm dò khoáng sản.
Bước 4. Trình hồ sơ đề nghị chuyển nhượng hoặc không cho phép chuyển
nhượng:
Căn cứ Báo cáo thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban
nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc cho phép hoặc không cho phép
chuyển nhượng quyền thăm dò Giấy phép thăm dò khoáng sản.
Bước 5: Thông báo cho Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ
tục hành chính thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (Bản chínhhồ sơ
theo mẫu); hợp đồng chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản; báo
cáo kết quả thăm dò khoáng sản đến thời điểm đề nghị chuyển nhượng
quyền thăm dò khoáng sản.
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu của
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền thăm
dò khoáng sản; các văn bản chứng minh việc tổ chức, cá nhân chuyển
nhượng đã hoàn thành nghĩa vụ quy định gồm: Thực hiện đúng Giấy
phép thăm dò khoáng sản, đề án thăm dò khoáng sản đã được chấp
thuận; Báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép
xem xét, chấp thuận trong trường hợp thay đổi phương pháp thăm dò hoặc
thay đổi khối lượng thăm dò có chi phí lớn hơn 10% dự toán; Bồi thường
thiệt hại do hoạt động thăm dò gây ra; Thu thập, lưu giữ thông tin về
khoáng sản và báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản cho cơ quan quản lý
nhà nước về khoáng sản; báo cáo các hoạt động khác cho cơ quan nhà
nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; Tổ chức, cá nhân
chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản đã thực hiện được ít nhất 50%
dự toán của đề án thăm dò khoáng sản.
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Trình tự thực hiện
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Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan thực hiện
Kết quả
Phí, Lệ phí

Tên mẫu đơn, tờ khai

Yêu cầu điều kiện

Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường
Giấy phép thăm dò khoáng sản.
Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản (Đối với hoạt động thăm dò):
- Diện tích thăm dò nhỏ hơn 100 hec-ta (ha), mức thu là 2.000.000 đồng/01
giấy phép;
- Diện tích thăm dò từ 100 ha đến 50.000 ha, mức thu là 5.000.000 đồng/01
giấy phép;
- Diện tích thăm dò trên 50.000 ha, mức thu là 7.500.000 đồng/01 giấy phép.
- Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (Mẫu số 06
Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016).
- Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản (Mẫu số 22, phụ lục 2 Thông tư
số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016);
- Báo cáo hoạt động thăm dò khoáng sản và kế hoạch tiếp tục thăm dò
(Mẫu số 43 Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016).
- Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng phải đáp ứng đủ điều kiện
theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật khoáng sản bao gồm:
+ Doanh nghiệp được thành lập theo Luật doanh nghiệp;
+ Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo Luật hợp tác
xã;
+ Doanh nghiệp nước ngoài có văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Việt
Nam.
- Nếu không có đủ điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sản thì phải có
hợp đồng với tổ chức đủ điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sản để
tiếp tục thực hiện đề án thăm dò theo quy định tại khoản 1 Điều 35
Luật khoáng sản và tại Chương III Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày
01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định một số điều kiện đầu tư
kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường bao gồm:
(1) Tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản:
+ Doanh nghiệp thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp.
+ Tổ chức khoa học và công nghệ thành lập theo quy định của Luật
khoa học và công nghệ.
+ Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập theo quy định của Luật hợp tác
xã.
+ Tổ chức sự nghiệp chuyên ngành địa chất được cơ quan nhà nước có
thẩm quyền thành lập có chức năng, nhiệm vụ thăm dò khoáng sản.
(2) Hồ sơ hành nghề thăm dò khoáng sản:
+ Tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản quy định tại Điều 12 Nghị
định số 60/2016/NĐ-CP khi thi công đề án thăm dò khoáng sản phải có
hồ sơ hành nghề thăm dò khoáng sản, gồm:
 Bản sao có chứng thực quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận
hoạt động khoa học và công nghệ hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp;
 Hợp đồng thi công đề án thăm dò khoáng sản với tổ chức, cá nhân
được phép thăm dò khoáng sản, kèm theo giấy phép thăm dò khoáng
sản được cơ quan có thẩm quyền cấp;
 Danh sách cán bộ, công nhân tham gia thi công đề án thăm dò
khoáng sản; các hợp đồng lao động (hoặc văn bản tương đương) của
người phụ trách kỹ thuật và công nhân kỹ thuật tham gia trực tiếp thi
công đề án theo quy định;
 Tài liệu của các cá nhân tham gia thi công đề án thăm dò khoáng sản
(bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu)
399

gồm: Quyết định giao nhiệm vụ cho người phụ trách kỹ thuật (sau đây
được gọi là chủ nhiệm đề án thăm dò khoáng sản) kèm theo văn bằng
chứng chỉ ngành nghề, lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề án; hợp đồng
lao động hoặc quyết định tuyển dụng; quyết định bổ nhiệm chức danh
hoặc giao nhiệm vụ; văn bằng chứng chỉ ngành nghề phù hợp với
nhiệm vụ giao; bản sao chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc
hộ chiếu;
 Danh mục các thiết bị, công cụ chuyên dùng để thi công công trình
thăm dò khoáng sản phù hợp với đề án thăm dò khoáng sản.
 Trường hợp đề án thăm dò khoáng sản do tổ chức có giấy phép thăm
dò khoáng sản trực tiếp thi công thì phải có hồ sơ đáp ứng yêu cầu quy
định tại dấu cộng thứ 3, 4, 5 mục (2) Hồ sơ hành nghề thăm dò khoáng
sản..
+ Hồ sơ hành nghề thăm dò khoáng sản được quản lý, lưu giữ tại tổ chức,
cá nhân có giấy phép thăm dò khoáng sản và tổ chức hành nghề thăm dò
khoáng sản.
(3) Điều kiện đối với chủ nhiệm đề án thăm dò khoáng sản:
+ Có người phụ trách kỹ thuật tốt nghiệp đại học chuyên ngành địa
chất thăm dò đã công tác thực tế thăm dò trong khoáng sản ít nhất 05
năm; có hiểu biết, nắm vững tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
+ Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài có giấy phép lao động
tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về lao động;
+ Có văn bằng đào tạo trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành địa
chất thăm dò khoáng sản hoặc tương đương; đối với đề án thăm dò
nước khoáng, nước nóng là chuyên ngành địa chất thủy văn - địa chất
công trình;
+ Có kinh nghiệm tham gia thi công đề án điều tra địa chất, thăm dò
khoáng sản tối thiểu 05 năm; có chứng chỉ chủ nhiệm đề án thăm dò
khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp;
+ Đối với đề án thăm dò khoáng sản độc hại, phải có thời gian tham
gia thi công với tư cách là cán bộ kỹ thuật địa chất ít nhất 01 (một) đề
án thăm dò khoáng sản độc hại hoặc đã làm chủ nhiệm 01 (một) đề án
thăm dò khoáng sản từ khi lập đề án đến lập báo cáo kết thúc được cấp
trên phê duyệt.
+ Chủ nhiệm đề án thăm dò khoáng sản chỉ thực hiện chức trách khi có
quyết định giao nhiệm vụ của tổ chức được phép thăm dò khoáng sản
hoặc tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản.
+ Trong cùng một thời gian, chủ nhiệm đề án thăm dò khoáng sản chỉ
đảm nhận chức trách tối đa 02 (hai) đề án thăm dò khoáng sản.
(4) Điều kiện đối với đội ngũ công nhân kỹ thuật thực hiện đề án thăm dò
khoáng sản:
+ Đội ngũ công nhân kỹ thuật theo các chuyên ngành trắc địa, địa chất,
địa chất thủyvăn, địa chất công trình, địa vật lý, thi công công trình
(khai đào, khoan) và các chuyên ngành khác có liên quan phải đáp ứng
yêu cầu phù hợp về số lượng theo đề án thăm dò khoáng sản đã được
thẩm định khi cấp giấy phép thăm dò khoáng sản.
+ Các nhóm công nhân kỹ thuật theo các chuyên ngành khi thi công
phải cử người phụ trách đáp ứng yêu cầu chuyên môn và thời gian kinh
nghiệm như sau:
 Đối với đề án thăm dò khoáng sản độc hại, phải có thời gian công tác
tối thiểu 05 năm đối với người có trình độ trung cấp nghề hoặc 03 năm
đối với người có trình độ đại học; trong đó, có ít nhất 01 năm tham gia
thi công đề án điều tra địa chất hoặc thăm dò đối với khoáng sản độc
hại;
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Căn cứ pháp lý

 Đối với các đề án thăm dò khoáng sản còn lại, phải có thời gian làm
việc tối thiểu 03 năm đối với người có trình độ trung cấp nghề hoặc 02
năm đối với người có trình độ đại học.
(5) Điều kiện về thiết bị, công cụ chuyên dùng thi công công trình thăm
dò khoáng sản
+ Thiết bị, công cụ chuyên dùng để thi công công trình thăm dò khoáng sản
phải đảm bảo số lượng, chất lượng, tính năng kỹ thuật đáp ứng với hạng
mục, công việc trong đề án thăm dò đã được thẩm định khi cấp giấy phép
thăm dò khoáng sản.
+ Thăm dò khoáng sản phóng xạ, đất hiếm phải có thiết bị, công cụ
chuyên dụng và đội ngũ cán bộ kỹ thuật vận hành đáp ứng các yêu cầu
về an toàn phóng xạ theo quy định của pháp luật về an toàn bức xạ hạt
nhân.
+ Tính đến thời điểm chuyển nhượng, tổ chức, cá nhân chuyển nhượng
đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại các điểm b, c, d và e khoản 2
Điều 42 Luật khoáng sản:
 Thực hiện đúng Giấy phép thăm dò khoáng sản, đề án thăm dò
khoáng sản đã được chấp thuận;
 Báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xem
xét, chấp thuận trong trường hợp thay đổi phương pháp thăm dò hoặc
thay đổi khối lượng thăm dò có chi phí lớn hơn 10% dự toán bồi
thường thiệt hại do hoạt động thăm dò gây ra (nếu có);
 Thông báo kế hoạch thăm dò cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thăm
dò khoáng sản trước khi thực hiện;
 Thu thập, lưu giữ thông tin về khoáng sản và báo cáo kết quả thăm
dò khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản; báo cáo
các hoạt động khác cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy
định của pháp luật;
+ Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng đã thực hiện được ít nhất 50% dự toán
của đề án thăm dò khoáng sản theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Luật
khoáng sản
+ Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng phải có đủ điều kiện để được
cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản theo quy định của Luật khoáng sản.
+ Quy định trong Giấy phép thăm dò khoáng sản:
 Tại thời điểm chuyển nhượng không có tranh chấp về quyền, nghĩa
vụ liên quan đến hoạt động thăm dò.
Tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển nhượng đã nộp đủ hồ sơ chuyển
nhượng quyền thăm dò khoáng sản cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi
Giấy phép thăm dò khoáng sản còn hiệu lực ít nhất là 90 ngày.
- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010.
- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ;
- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 22/12/2016 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường;
- Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính.
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Mẫu số 06
Đơn chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản
Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Địa danh, ngày... tháng... năm ....
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN
Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường
(Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố……….. )
.... (Tên tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển nhượng)
Trụ sở tại: ...................................................................................................................
Điện thoại: …………………………………… Fax: ................................................
Được phép thăm dò khoáng sản ... (tên khoáng sản) tại xã………., huyện…….., tỉnh…….
theo Giấy phép thăm dò số…….., ngày.... tháng.... năm .... của .... Bộ Tài nguyên và Môi
trường (Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố……….)
Đề nghị được chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản cho:
.... (Tên tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng)
Trụ sở tại: ....................................................................................................................
Điện thoại: ………………………… Fax: .................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số... ngày... tháng... năm....do...(tên cơ quan) cấp;
hoặc Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... do ... (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư)
cấp/Quyết định thành lập văn phòng đại diện số .... ngày ... tháng ... năm ... do ...(cơ quan
quyết định thành lập văn phòng đại diện) cấp (đối với doanh nghiệp nước ngoài).
Hợp đồng chuyển nhượng số …….. ngày.... tháng.... năm………….
(Tên tổ chức, cá nhân)……………. cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về
khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan./.
Tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển nhượng
(Ký tên, đóng dấu)

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng
(Ký tên, đóng dấu)
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Mẫu số 43.
Báo cáo hoạt động thăm dò khoáng sản và kế hoạch tiếp tục thăm dò
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
(TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC
PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN)

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

Số ......../........

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ KHOÁNG SẢN VÀ KẾ HOẠCH TIẾP
TỤC THĂM DÒ
(Trong trường hợp gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản)
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ...
(Tên tổ chức, cá nhân):
Địa chỉ trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Đăng ký kinh doanh số... do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố ...... cấp lần đầu ngày...
tháng... năm.... (hoặc Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm.... của …)
Được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản số …/GP-….. ngày
… tháng … năm … cho phép thăm dò khoáng sản … tại khu vực … xã …, huyện, tỉnh/thành phố
… ; được gia hạn tại Giấy phép (gian hạn) số …/GP-….. ngày … tháng … năm …, thời hạn gia hạn
… tháng/năm;
(Tên tổ chức, cá nhân)…… báo cáo kết quả công tác thăm dò khoáng sản kể từ ngày … tháng …
năm …. đến ngày … tháng … năm … và thông báo kế hoạch tiếp tục thăm dò khoáng sản trong thời gian
giấy phép được gia hạn như sau:
I. KẾT QỦA THĂM DÒ KHOÁNG SẢN
(Theo nội dung báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản; báo cáo thăm dò nước khoáng tại theo
mẫu số 41, mẫu số 42 tại Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016)
II. THỜI GIAN, KHỐI LƯỢNG, KẾ HOẠCH TIẾP TỤC THĂM DÒ
1. Thời gian tiếp tục thăm dò: ..... tháng/năm, từ ngày.... tháng......năm.... đến ngày......
tháng.....năm…
2. Khối lượng tiếp tục thăm dò (1):

STT
I
1
1.1
II
1
1.1
2
2.1
3
III
1
2
IV

Hạng mục công
việc
Công tác trắc địa
Đo vẽ Bản đồ địa
hình tỷ lệ …
…
Công tác địa chất
Đo vẽ bản đồ địa
chất tỷ lệ…
…
Khoan thăm dò
…
…
Công tác địa vật lý
Đo …
Đo…
Công tác ĐCTV-

Đơn
vị tính

Theo đề
án

Km2
(ha)

Km2
(ha)
m
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Khối lượng
Đã thực Còn lại tiếp
hiện
tục thăm dò

Ghi chú; tăng
giảm, lý do

1
1.1
V

1
1.1
2
2.2
3
3.3
VI
1
VII
1
2

ĐCCT
Đo vẽ bản đồ ĐCTVĐCCT tỷ lệ …
…
Công tác lấy, gia
công, phân tích
mẫu
Lấy mẫu
…
Gia công mẫu
…
Phân tích mẫu
…
Lập báo cáo tổng
kết
…
Các công tác khác
Lấp hào
…

Km2
(ha)

Mẫu
Mẫu
Mẫu

(Tên tổ chức, cá nhân)................... cam đoan thực hiện đúng thời hạn gia hạn và khối lượng
công tác thăm dò theo quy định.
Tổ chức, cá nhân
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú: (1) Theo danh mục, khối lượng còn lại theo Đề án đã được Hội đồng thẩm định
đề án thăm dò khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố …
thẩm định và thông qua kèm theo Giấy phép thăm dò.
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Mẫu số 22 - Phụ lục 2. Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
________________________________________________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ …

Tọa độ các điểm khép góc
Hệ VN 2000, kinh
tuyến trục…múi
Điểm
chiếu…
góc
X(m)
Y(m)

BẢN ĐỒ KHU VỰC THĂM DÒ KHOÁNG SẢN
(tên khoáng sản)…..tại khu vực (mỏ)…., xã….., huyện…., tỉnh….
(Kèm theo Giấy phép thăm dò số......./GP-BTNMT/UBND ngày....
tháng.....năm....của Bộ Tài nguyên và Môi trường/ Ủy ban nhân dân
tỉnh/ thành phố …)
Nền địa hình

1
2
…

Ranh giới khu vực thăm
dò

Diện tích: … ha

Khung tọa độ

Người thành lập
(Ký, họ tên)

Tỷ lệ:…..

Tổ chức, cá nhân thành lập
(Ký, đóng dấu)

“Được trích lục từ tờ bản đồ địa hình tỷ lệ...,
kinh tuyến trục...,múi chiếu..., số hiệu...”
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9. Thủ tục: Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích
khu vực thăm dò khoáng sản.
Trình tự thực hiện

Cách thức thực hiện
Thành phần, số lượng
hồ sơ

Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan thực hiện
Kết quả
Phí, Lệ phí

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu chính;
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2. Kiểm tra hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm
kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. Trường hợp:
+ Văn bản, tài liệu theo đúng quy định thì cơ quan tiếp nhận ban hành
phiếu tiếp nhận hồ sơ.
+ Hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội
dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định
của pháp luật thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng văn bản cho
tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc hướng dẫn, yêu cầu
bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ của cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ thực hiện
một lần.
Bước 3. Thẩm định hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm
hoàn thành việc kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị trả lại Giấy phép
thăm dò khoáng sản, trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản; các tài
liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan trả lại Giấy phép thăm dò
khoáng sản, trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản.
Bước 4. Trình hồ sơ đề nghị cho phép trả lại Giấy phép thăm dò khoáng
sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản:
Căn cứ Báo cáo thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban
nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc cho phép trả lại Giấy phép thăm
dò khoáng sản, trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản.
Bước 5: Thông báo cho Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ
tục hành chính thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một
phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản (Bản chính-theo mẫu);
Giấy phép thăm dò khoáng sản; báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản
đã thực hiện đến thời điểm đề nghị trả lại (Bản chính-theo mẫu); bản
đồ khu vực thăm dò khoáng sản (Bản chính-theo mẫu), kế hoạch thăm
dò khoáng sản tiếp theo trong trường hợp trả lại một phần diện tích khu
vực thăm dò.
- Các văn bản thực hiện nghĩa vụ liên quan đến hoạt động thăm dò tính
đến thời điểm đề nghị trả lại (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực
hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu).
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường
Quyết định về việc cho phép trả lại Giấy phép thăm dò (trả lại một
phần diện tích thăm dò) khoáng sản.
Không
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Tên mẫu đơn, tờ khai

Yêu cầu điều kiện
Căn cứ pháp lý

- Đơn đề nghị trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một
phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản (Mẫu số 05 Thông tư số
45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016).
- Bản đồ ranh giới khu vực trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng
sản và khu vực tiếp tục thăm dò (Mẫu số 33, phụ lục 2 Thông tư số
45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016).
- Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản (Mẫu số 42 Thông tư số
45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016).
Không
- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 2010.
- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ;
- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 22/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường.
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Mẫu số 05. Đơn đề nghị trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản (hoặc trả lại một phần diện tích
khu vực thăm dò khoáng sản)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Địa danh, ngày... tháng... năm.....
ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRẢ LẠI GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN
(HOẶC TRẢ LẠI MỘT PHẦN DIỆN TÍCH KHU VỰC THĂM DÒ KHOÁNG SẢN)
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố...
(Tên tổ chức, cá nhân):..................................................................................
Trụ sở tại:......................................................................................................
Điện thoại:......................................., Fax:.....................................................
Đề nghị được trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản/một phần diện tích khu vực thăm dò
khoáng sản của Giấy phép thăm dò khoáng sản số......, ngày.... tháng ... năm ... của Ủy ban nhân dân
tỉnh cho phép thăm dò ...(khoáng sản).... tại khu vực... thuộc xã....huyện...tỉnh...
Đối với trường hợp trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò cần nêu rõ các nội dung sau:
- Diện tích trả lại:….. ha (km2)
- Diện tích tiếp tục thăm dò:...........ha (km2).
Diện tích trả lại và diện tích tiếp tục thăm dò được thể hiện bởi toạ độ các điểm khép góc
xác định trên bản đồ khu vực kèm theo Đơn này.
Lý do đề nghị trả lại:.....................................................................................
.......................................................................................................................
(Tên tổ chức, cá nhân)............. cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng
sản và quy định của pháp luật khác có liên quan./.
Tổ chức, cá nhân làm đơn
(Ký tên, đóng dấu)
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Mẫu số 33 -Phụ lục 2. Bản đồ ranh giới khu vực trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản và khu vực tiếp tục thăm dò
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ...
Tọa độ các điểm khép góc
Hệ VN 2000, kinh
tuyến trục…múi
Điểm
chiếu…
góc
X(m)
Y(m)
Khu vực tiếp tục thăm dò
1
2
…
Diện tích: ... ha
Khu vực trả lại
1
2
…
Diện tích: ... ha

BẢN ĐỒ RANH GIỚI KHU VỰC TRẢ LẠI MỘT PHẦN DIỆN TÍCH GIẤY
PHÉP THĂM DÒ VÀ PHẦN DIỆN TÍCH CÒN LẠI TIẾP TỤC THĂM DÒ
(tên khoáng sản)…..tại khu vực (mỏ)…., xã….., huyện…., tỉnh….
(Kèm theo Quyết định số......./QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm ... của Ủy ban
nhân dân tỉnh/thành phố...)
Nền địa hình
Ranh giới khu vực trả lại
một phần diện tích thăm
dò và phần diện tích còn
lại tiếp tục thăm dò

Khung tọa độ
Người thành lập
(Ký, họ tên)

Tỷ lệ:…..

“Được trích lục từ tờ bản đồ
địa hình tỷ lệ..., kinh tuyến trục...,
múi chiếu..., số hiệu...”
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Tổ chức, cá nhân thành lập
(Ký, đóng dấu)
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Mẫu số 42. Báo cáo hoạt động thăm dò khoáng sản và kế hoạch tiếp tục thăm dò
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
(TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC
PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN)
Số ......../........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Địa danh....., ngày.... tháng.... năm ....

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ KHOÁNG SẢN VÀ KẾ HOẠCH TIẾP
TỤC THĂM DÒ
(Trong trường hợp gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản)
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố....
(Tên tổ chức, cá nhân):
Địa chỉ trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Đăng ký kinh doanh số... do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố ...... cấp lần đầu ngày...
tháng... năm.... (hoặc Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm.... của …)
Được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản số …/GP-….. ngày
… tháng … năm … cho phép thăm dò khoáng sản … tại khu vực … xã …, huyện, tỉnh/thành phố
… ; được gia hạn tại Giấy phép (gian hạn) số …/GP-….. ngày … tháng … năm …, thời hạn gia hạn
… tháng/năm;
(Tên tổ chức, cá nhân)…… báo cáo kết quả công tác thăm dò khoáng sản kể từ ngày … tháng …
năm …. đến ngày … tháng … năm … và thông báo kế hoạch tiếp tục thăm dò khoáng sản trong thời gian
giấy phép được gia hạn như sau:
I.KẾT QỦA THĂM DÒ KHOÁNG SẢN
(Theo nội dung báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản; báo cáo thăm dò nước khoáng tại theo
mẫu số 41, mẫu số 42 tại Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016)
II. THỜI GIAN, KHỐI LƯỢNG, KẾ HOẠCH TIẾP TỤC THĂM DÒ
1. Thời gian tiếp tục thăm dò: ..... tháng/năm, từ ngày.... tháng......năm.... đến ngày......
tháng.....năm…
2. Khối lượng tiếp tục thăm dò (1):
Khối lượng
Đơn
Ghi chú; tăng
STT Hạng mục công việc
vị
Theo đề
Đã thực
Còn lại tiếp
giảm, lý do
tính
án
hiện
tục thăm dò
I
Công tác trắc địa
1
Đo vẽ Bản đồ địa
Km2
hình tỷ lệ …
(ha)
1.1 …
II
Công tác địa chất
1
Đo vẽ bản đồ địa chất Km2
tỷ lệ…
(ha)
1.1 …
2
Khoan thăm dò
m
2.1 …
3
…
III Công tác địa vật lý
1
Đo …
2
Đo…
IV
Công tác ĐCTVĐCCT
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Đo vẽ bản đồ ĐCTV- Km2
ĐCCT tỷ lệ …
(ha)
1.1 …
V
Công tác lấy, gia
công, phân tích mẫu
1
Lấy mẫu
Mẫu
1.1 …
2
Gia công mẫu
Mẫu
2.2 …
3
Phân tích mẫu
Mẫu
3.3 …
VI
Lập báo cáo tổng
kết
1
…
VII Các công tác khác
1
Lấp hào
2
…
(Tên tổ chức, cá nhân)................... cam đoan thực hiện đúng thời hạn gia hạn và khối lượng
công tác thăm dò theo quy định.
Tổ chức, cá nhân
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú: (1) Theo danh mục, khối lượng còn lại theo Đề án đã được Hội đồng thẩm định đề
án thăm dò khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố … thẩm
định và thông qua kèm theo Giấy phép thăm dò.
1
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10. Thủ tục: Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản.
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu chính.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2. Kiểm tra hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm
kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. Trường hợp:
+ Văn bản, tài liệu theo đúng quy định thì cơ quan tiếp nhận ban hành
phiếu tiếp nhận hồ sơ.
+ Hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội
dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định
của pháp luật thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng văn bản cho
tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc hướng dẫn, yêu cầu
bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ của cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ thực hiện
một lần.
Bước 3. Thẩm định hồ sơ:
Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn thành việc kiểm tra
tọa độ, diện tích khu vực đề nghị gia hạn; các tài liệu, hồ sơ và các nội
dung khác có liên quan đến gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản.
Bước 4. Trình hồ sơ, đề nghị gia hạn:
Căn cứ Báo cáo thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc cho phép hoặc không cho
phép gia hạn Giấ y phép khai thác khoáng sản.
Bước 5: Thông báo cho Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ
tục hành chính thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản; bản đồ hiện
hồ sơ
trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị gia hạn; báo cáo kết quả hoạt
động khai thác tính đến thời điểm đề nghị gia hạn (Bản chính-theo
mẫu).
- Các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm
a, b, c, đ, e và g khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản tính đến thời điểm
đề nghị gia hạn, bao gồm: Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, lệ
phí cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, thuế, phí và thực hiện các
nghĩa vụ về tài chính khác theo quy định của pháp luật; Bảo đảm tiến
độ xây dựng cơ bản mỏ và hoạt động khai thác xác định trong dự án
đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ; Đăng ký ngày bắt đầu xây
dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác với cơ quan quản lý nhà nước
có thẩm quyền cấp giấy phép và thông báo cho Ủy ban nhân dân các
cấp nơi có mỏ trước khi thực hiện; Thu thập, lưu giữ thông tin về kết
quả thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản và khai thác khoáng sản
(nếu có); Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý
nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi
trường; Bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra
(Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản
chính để đối chiếu).
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Trình tự thực hiện
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Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan thực hiện
Kết quả
Lệ phí
Tên mẫu đơn, tờ khai

Yêu cầu điều kiện

Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường
- Cơ quan phố i hơ ̣p: Không.
Giấy phép khai thác khoáng sản
Lệ phí gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản. Mức thu: tính bằng
50% mức lệ phí cấp giấy phép thăm dò, cụ thể theo biểu mức thu đính
kèm.
- Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản (Mẫu số 08
Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016).
- Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản (Mẫu số 25, phụ lục 2 Thông tư
số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016).
- Báo cáo hoạt động khai thác khoáng sản và kế hoạch tiếp tục khai
thác (Mẫu số 43 Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016).
Tổ chức, cá nhân đề nghị giấy phép khai thác khoáng sản (gia hạn)
được xem xét gia hạn khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:
- Có báo cáo kết quả hoạt động khai thác khoáng sản từ khi được cấp
phép khai thác đến thời điểm đề nghị gia hạn, trong đó chứng minh rõ
đến thời điểm đề nghị gia hạn chưa khai thác hết trữ lượng khoáng sản
trong khu vực khai thác theo Giấy phép khai thác khoáng sản.
- Có báo cáo kết quả hoạt động khai thác khoáng sản, trong đó chứng
minh rõ đến thời điểm đề nghị gia hạn chưa khai thác hết trữ lượng
khoáng sản trong khu vực khai thác theo Giấy phép khai thác khoáng
sản.
- Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp phép khai
thác đã hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ,
e và g khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản, cụ thể:
+ Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, lệ phí cấp Giấy phép khai
thác khoáng sản, thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính khác
theo quy định của pháp luật;
+ Bảo đảm tiến độ xây dựng cơ bản mỏ và hoạt động khai thác xác
định trong dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ;
+ Đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác
với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép và thông
báo cho Ủy ban nhân dân các cấp nơi có mỏ trước khi thực hiện;
+ Khai thác tối đa khoáng sản chính, khoáng sản đi kèm; bảo vệ tài nguyên
khoáng sản; thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động và các biện pháp
bảo vệ môi trường;
+ Thu thập, lưu giữ thông tin về kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng
khoáng sản và khai thác khoáng sản;
+ Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước
có thẩm quyền theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
+ Bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra;
- Đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng
đất, nước, hạ tầng kỹ thuật trong hoạt động khoáng sản theo quy định
của pháp luật về khoáng sản và pháp luật có liên quan.
- Tại thời điểm đề nghị gia hạn, kế hoạch khai thác khoáng sản tiếp theo
phải phù hợp với Quy hoạch khai thác, sử dụng từng loại, nhóm khoáng
sản làm vật liệu xây dựng cả nước và quy hoạch khai thác, sử dụng từng
loại, nhóm khoáng sản khác cả nước.
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Căn cứ pháp lý

- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 2010.
- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ;
- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 22/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường
- Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính.
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LỆ PHÍ GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 8/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Số
TT
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1

2.2

2.3

3

4
4.1
4.2
5
6
7

Nhóm Giấy phép
khai thác khoáng sản
Giấy phép khai thác cát, sỏi lòng suối:
Có công suất khai thác dưới 5.000 m3/năm;
Có công suất khai thác từ 5.000 m3 đến 10.000 m3/năm;
Có công suất khai thác trên 10.000 m3/năm.
Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông
thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp:
Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông
thường có diện tích dưới 10 ha và công suất khai thác dưới 100.000
m3/năm;
Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông
thường có diện tích từ 10 ha trở lên và công suất khai thác dưới
100.000 m3/năm hoặc loại hoạt động khai thác khoáng sản làm vật
liệu xây dựng thông thường có diện tích dưới 10 ha và công suất
khai thác từ 100.000 m3/năm trở lên, than bùn trừ hoạt động khai
thác cát, sỏi lòng suối quy định tại mục 1 của Biểu mức thu này;
Giấy phép khai thác khoáng sản làm nguyên liệu xi măng; khoáng
sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích từ 10 ha trở
lên và công suất khai thác từ 100.000 m3/năm trở lên, trừ hoạt động
khai thác cát, sỏi lòng suối quy định tại mục 1 của Biểu mức thu
này.
Giấy phép khai thác khoáng sản làm nguyên liệu xi măng; khoáng
sản làm vật liệu xây dựng thông thường mà có sử dụng vật liệu nổ
công nghiệp; đá ốp lát.
Giấy phép khai thác các loại khoáng sản lộ thiên trừ các loại
khoáng sản đã qui định tại điểm 1,2,3,6 của biểu mức thu này:
Không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;
Có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.
Giấy phép khai thác các loại khoáng sản trong hầm lò trừ các loại
khoáng sản đã qui định tại điểm 2,3,6 của biểu mức thu này.
Giấy phép khai thác khoáng sản quí hiếm.
Giấy phép khai thác khoáng sản đặc biệt và độc hại
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Mức thu
(đồng/giấy phép)
500.000
5.000.000
7.500.000

7.500.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

20.000.000
25.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000

Mẫu số 08. Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản
Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Địa danh, ngày... tháng... năm...
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
Kính gửi: Ủy ban nhân dân/thành phố....
(Tên tổ chức, cá nhân)...................................................................................
Trụ sở tại:......................................................................................................
Điện thoại:......................................, Fax…………………………...............
Được phép khai thác ... (tên khoáng sản) tại xã............, huyện......., tỉnh........ theo Giấy phép
khai thác khoáng sản số......... ngày ..... tháng ........ năm .....của Ủy ban nhân dân/thành phố
Đề nghị gia hạn thời gian khai thác: .....năm, đến ngày ... tháng ... năm...
Trữ lượng còn lại:...... (tấn, m3,...).
Lý do đề nghị gia hạn...................................................................................
.......................................................................................................................
(Tên tổ chức, cá nhân)............... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng
sản và quy định của pháp luật khác có liên quan./.
Tổ chức, cá nhân làm đơn
(Ký tên, đóng dấu)
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Mẫu số 43. Báo cáo hoạt động khai thác khoáng sản và kế hoạch tiếp tục khai thác
Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
(TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC PHÉP
KHAI THÁC KHOÁNG SẢN)

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

Số ......../........

Địa danh, ngày.... tháng.... năm ....

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ
KẾ HOẠCH TIẾP TỤC KHAI THÁC
(Trong trường hợp gia hạn, điều chỉnh,... giấy phép khai thác)
Kính gửi: Ủy ban nhân dân/thành phố....
I. Phần chung
1. Tổ chức, cá nhân: ..................;
2. Loại hình doanh nghiệp:............(Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài, Doanh nghiệp khác...);
3. Địa chỉ:....................;
Điện thoại: ...................; Fax: ...................;
4. Người đại diện theo pháp luật:
- Họ và tên.................................;
- Năm sinh.................................;
5. Giấy phép khai thác khoáng sản số:...... ngày... tháng.... năm......
- Loại khoáng sản được phép khai thác:........................;
- Cơ quan cấp phép....................;
- Vị trí mỏ: thôn……., xã (phường, thị trấn) ………, huyện (thị xã, thành phố)
…….,tỉnh (thành phố) ……..;
- Phương pháp khai thác:..............(lộ thiên/hầm lò/......);
- Diện tích khu vực khai thác:...........(m2, ha, km2);
- Độ cao khai thác: từ mức..........m, đến mức...........m;
- Trữ lượng được phép khai thác:
+ Trữ lượng địa chất .......(tấn, m3),
+ Trữ lượng khai thác ......(tấn, m3);
- Công suất được phép khai thác:.......:.(tấn/năm, m3/năm, m3/ngày, đêm);
- Thời hạn Giấy phép khai thác: .... (tháng, năm);
6. Giấy phép khai thác khoáng sản (gia hạn) số.... ngày .... tháng....năm ...
- Cơ quan ban hành:
- Loại khoáng sản được phép tiếp tục khai thác:........................;
- Vị trí mỏ: thôn……., xã (phường) ………, huyện (thị xã, thành phố) ……., tỉnh
(thành phố) ……..;
- Phương pháp tiếp tục khai thác:..............(lộ thiên/hầm lò/....);
- Diện tích khu vực tiếp tục khai thác:...........(m2, ha, km2);
- Chiều cao tiếp tục khai thác: từ mức ..........m, đến mức...........m;
- Trữ lượng được phép tiếp tục khai thác:
+ Trữ lượng địa chất .......(tấn, m3),
+ Trữ lượng khai thác ......(tấn, m3);
- Công suất được phép tiếp tục khai thác:.......:.(tấn/năm, m3/năm, m3/ngày-đêm);
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- Thời hạn được phép tiếp tục khai thác: .... (tháng, năm);
II. Kết quả hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản
II.1. Kết quả hoạt động khai thác, chế biến từng năm
....
II.2. Kết quả hoạt động khai thác, chế biến từ ngày.... tháng.... năm......(từ khi được cấp
phép) đến ngày..... tháng.... năm....(thời điểm báo cáo):
1. Tổng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (hoặc tiền trúng đấu giá quyền khai thác
khoáng sản)......(VND);
2. Tổng vốn đầu tư: ................(VND);
3. Tổng tiền đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản:
........(VND);
4. Sản lượng khai thác khoáng sản theo thực tế từ khi được cấp phép
(ngày...tháng.....năm.....) đến thời điểm báo cáo (ngày...tháng.....năm......): .............(tấn, m3);
5. Giá thành khai thác trung bình hàng năm:.........(VND/tấn, m3);
6. Hệ số tổn thất trong khai thác trung bình: thiết kế......../thực tế: ..........;
7. Hoạt động tuyển, phân loại, làm giàu:
- Khối lượng.......... (tấn, m3), hàm lượng khoáng sản nguyên khai .......... /(tấn, m3)
đưa vào tuyển, làm giàu:;
- Khối lượng.......... (tấn, m3), hàm lượng khoáng sản sau tuyển, làm giàu: .......... (tấn,
m3);
- Khối lượng khoáng sản đi kèm thu hồi được: .......... (tấn, m3);
8. Khối lượng khoáng sản đã xuất khẩu (nếu có): ..................(tấn, m3);
9. Tổng khối lượng khoáng sản đã tiêu thụ trong kỳ báo cáo: ....... (tấn, m3);
10. Tổng doanh thu: .......................(VND);
11. Nộp ngân sách Nhà nước: ................ (VND);
Trong đó: - Thuế Tài nguyên: .....................(VND);
- Thuế xuất khẩu khoáng sản......(VND);
- Thuế môi trường:........................................(VNĐ);
- Tiền thuê đất:................................................(VNĐ)
- Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản/tiền trúng đấu giá quyền khai thác
khoáng sản: .... (VND);
- Phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản: .... (VND);
- Thuế thu nhập doanh nghiệp.....(VND).
- Khác (nếu có): .........
12. Tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản.......(VND).
13. Hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng
sản: .......................(VND);
14. Trữ lượng địa chất đã khai thác từ khi được cấp phép (ngày...tháng.....năm.....) đến
thời điểm báo cáo (ngày...tháng.....năm.....): ............(tấn, m3).
15. Trữ lượng địa chất còn lại tính đến thời điểm báo cáo
(ngày...tháng.....năm......):.....................(tấn, m3), trong đó:
- Trữ lượng địa chất được phép khai thác..................(tấn, m3);
- Trữ lượng địa chất tăng giảm do thăm dò nâng cấp trong thời gian khai thác đã được
cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.............(tấn, m3);
16. Tổng sản lượng khoáng sản nguyên khai đã khai thác từ khi cấp phép tính đến thời
điểm báo cáo (ngày 31/12/20...):..........(tấn, m3).
17. Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất bị
thu hồi để thực hiện dự án khai thác khoáng sản.......;
18. Số lao động sử dụng (ghi rõ số lao động là người địa phương tại xã nơi có hoạt
động khai thác khoáng sản) và thu nhập bình quân/năm.......;
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19. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật (đường sá, cầu cống...) quy đổi thành tiền......(VNĐ);
20. Xây dựng công trình công cộng (trường học, nhà trẻ.....) quy đổi thành
tiền.......(VNĐ);
21. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đã áp dụng trong khai thác........./giải
pháp phục hồi môi trường sau khai thác...
22. Đánh giá chung
Đánh giá chung về việc áp dụng công nghệ, thiết bị khai thác trong thực tế. Đánh giá
về những biến động về chất lượng, trữ lượng khoáng sản thực tế trong thời kỳ báo cáo so
với tài liệu địa chất đã được duyệt. Nếu có biến động (tăng/giảm) trữ lượng, thay đổi chất
lượng phát hiện trong quá trình khai thác cần lập thành báo cáo với các tài liệu, bảng biểu
kèm theo chứng minh cho các nhận định.
III. Kế hoạch, sản lượng (công suất) khai thác tiếp theo
1. Tiếp tục khai thác: từ ngày......tháng.....năm....
2. Thời gian khai thác:..... tháng/năm.
3. Sản lượng khai thác
... (dự kiến theo từng năm)
Tổ chức, cá nhân
(Ký tên, đóng dấu)
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Mẫu số 25 - Phụ lục 2. Bản đồ khu vực tiếp tục khai thác khoáng sản
Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ...
BẢN ĐỒ KHU VỰC TIẾP TỤC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
(tên khoáng sản)…..tại khu vực (mỏ)…., xã….., huyện…., tỉnh….
Tọa độ các điểm khép góc
(Kèm theo Giấy phép khai thác số......./GP-UBND ngày.... tháng.....năm....của
Hệ VN2000, kinh
Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố...)
tuyến trục…múi
Điểm
chiếu…
góc
X(m)
Y(m)
Nền địa hình
1
2
Ranh giới khu vựckhai thác
…
Diện tích: …ha

Khung tọa độ

Người thành lập
(Ký, họ tên)

Tỷ lệ:…..

“Được trích lục từ tờ bản đồ
địa hình tỷ lệ..., kinh tuyến trục...,
múi chiếu..., số hiệu...”

420

Tổ chức, cá nhân thành lập
(Ký, đóng dấu)

CHỈ DẪN

11. Thủ tục: Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu chính;
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2. Kiểm tra hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm
kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. Trường hợp:
+ Văn bản, tài liệu theo đúng quy định thì cơ quan tiếp nhận ban hành
phiếu tiếp nhận hồ sơ.
+ Hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội
dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định
của pháp luật thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng văn bản cho
tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc hướng dẫn, yêu cầu
bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ của cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ thực hiện
một lần.
Bước 3: Thẩm định hồ sơ:
Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn thành việc kiểm tra
tọa độ, diện tích khu vực đề nghị gia hạn; các tài liệu, hồ sơ và các nội
dung khác có liên quan đến chuyển nhượng quyền khai thác khoáng
sản.
Bước 4. Trình hồ sơ, đề nghị cho phép chuyển nhượng:
Căn cứ Báo cáo thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban
nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc cho phép hoặc không cho phép
chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.
Bước 5: Thông báo cho Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ
tục hành chính thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (Bản chínhhồ sơ
theo mẫu); Hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản, kèm
theo bản kê giá trị tài sản chuyển nhượng (Bản chính); Bản đồ hiện
trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị chuyển nhượng (Bản chínhtheo mẫu); Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản đến thời điểm đề
nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản(Bản chính-theo mẫu).
- Các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm
a, b, c, đ và g khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản tính đến thời điểm
chuyển nhượng của tổ chức, cá nhân chuyển nhượng, bao gồm: Nộp
tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, lệ phí cấp Giấy phép khai thác
khoáng sản, thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính khác theo
quy định của pháp luật; Bảo đảm tiến độ xây dựng cơ bản mỏ và hoạt
động khai thác xác định trong dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết
kế mỏ; Đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai
thác với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép và
thông báo cho Ủy ban nhân dân các cấp nơi có mỏ trước khi thực hiện;
Thu thập, lưu giữ thông tin về kết quả khai thác nâng cấp trữ lượng
khoáng sản và khai thác khoáng sản (nếu có); Bồi thường thiệt hại do
hoạt động khai thác khoáng sản gây ra (Bản chính hoặc bản sao có
chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu).
Trình tự thực hiện
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Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan thực hiện
Kết quả
Phí, Lệ phí
Tên mẫu đơn, tờ khai

Yêu cầu điều kiện

- Giấy đăng ký hoạt động kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp đối với tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng; Giấy đăng
ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp tổ
chức, cá nhân nhận chuyển nhượng là doanh nghiệp có yếu tố nước
ngoài) (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để
đối chiếu)
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường
- Cơ quan phối hợp: Không.
Giấy phép khai thác khoáng sản.
Lệ phí chuyển nhượng Giấy phép khai thác khoáng sản mức thu tính
bằng 50% mức lệ phí cấp giấy phép khai thác, cụ thể theo biểu mức
thu đính kèm.
- Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (Mẫu số 10
Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016).
- Báo cáo hoạt động khai thác khoáng sản và kế hoạch tiếp tục khai
thác (Mẫu số 43 Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016).
- Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản (Mẫu số 24, phụ lục 2 Thông tư
số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016).
- Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng đủ điều kiện quy định tại
khoản 1 Điều 51 và khoản 2 Điều 53 Luật khoáng sản, bao gồm:
+ Có đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản bao gồm:
Doanh nghiệp được thành lập theo Luật doanh nghiệp; Hợp tác xã, liên
hiệp hợp tác xã được thành lập theo Luật hợp tác xã.
+ Có dự án đầu tư khai thác khoáng sản ở khu vực đã khai thác, phê
duyệt trữ lượng phù hợp với quy hoạch quy định tại các điểm b, c và d
khoản 1 Điều 10 của Luật khoáng sản. Dự án đầu tư khai thác khoáng
sản phải có phương án sử dụng nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công
nghệ, phương pháp khai thác tiên tiến phù hợp; đối với khoáng sản độc
hại còn phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép bằng văn bản;
+ Có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ
môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
+ Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án
đầu tư khai thác khoáng sản.
- Tính đến thời điểm chuyển nhượng, tổ chức, cá nhân được phép khai thác
khoáng sản đã hoàn thành công việc quy định tại khoản 1 Điều 66 và các
nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, d, e và g khoản 2 Điều 55 Luật
khoáng sản, bao gồm:
+ Đã hoàn thành công tác xây dựng cơ bản, đưa mỏ vào khai thác;
+ Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, lệ phí cấp Giấy phép khai
thác khoáng sản, thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính khác
theo quy định của pháp luật;
+ Bảo đảm tiến độ xây dựng cơ bản mỏ và hoạt động khai thác xác
định trong dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ;
+ Đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác
với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép và thông
báo cho Ủy ban nhân dân các cấp nơi có mỏ trước khi thực hiện;
+ Khai thác tối đa khoáng sản chính, khoáng sản đi kèm; bảo vệ tài nguyên
khoáng sản; thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động và các biện pháp
bảo vệ môi trường;
+ Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước
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Căn cứ pháp lý

có thẩm quyền theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
+ Bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra;
- Khu vực được phép khai thác không có tranh chấp về quyền và nghĩa
vụ liên quan đến hoạt động khoáng sản.
- Tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển nhượng đã nộp đủ hồ sơ cho cơ quan
tiếp nhận hồ sơ khi Giấy phép khi thác khoáng sản còn hiệu lực ít nhất là
90 ngày.
- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 2010.
- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ;
- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 22/12/2016 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường
- Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính.
- Thông tư số 02/2013/TT-BTNMT ngày 01/3/2013 Bộ Tài nguyên và
Môi trường
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LỆ PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 8/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Số
TT
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1

2.2

2.3

3

4
4.1
4.2
5

6
7

Nhóm Giấy phép
khai thác khoáng sản
Giấy phép khai thác cát, sỏi lòng suối:
Có công suất khai thác dưới 5.000 m3/năm;
Có công suất khai thác từ 5.000 m3 đến 10.000 m3/năm;
Có công suất khai thác trên 10.000 m3/năm.
Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông
thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp:
Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông
thường có diện tích dưới 10 ha và công suất khai thác dưới
100.000 m3/năm;
Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông
thường có diện tích từ 10 ha trở lên và công suất khai thác
dưới 100.000 m3/năm hoặc loại hoạt động khai thác khoáng
sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích dưới 10
ha và công suất khai thác từ 100.000 m3/năm trở lên, than bùn
trừ hoạt động khai thác cát, sỏi lòng suối quy định tại mục 1
của Biểu mức thu này;
Giấy phép khai thác khoáng sản làm nguyên liệu xi măng;
khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích
từ 10 ha trở lên và công suất khai thác từ 100.000 m3/năm trở
lên, trừ hoạt động khai thác cát, sỏi lòng suối quy định tại
mục 1 của Biểu mức thu này.
Giấy phép khai thác khoáng sản làm nguyên liệu xi măng;
khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mà có sử
dụng vật liệu nổ công nghiệp; đá ốp lát.
Giấy phép khai thác các loại khoáng sản lộ thiên trừ các loại
khoáng sản đã qui định tại điểm 1,2,3,6 của biểu mức thu này:
Không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;
Có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.
Giấy phép khai thác các loại khoáng sản trong hầm lò trừ các
loại khoáng sản đã qui định tại điểm 2,3,6 của biểu mức thu
này.
Giấy phép khai thác khoáng sản quí hiếm.
Giấy phép khai thác khoáng sản đặc biệt và độc hại
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Mức thu
(đồng/giấy phép)
500.000
5.000.000
7.500.000

7.500.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

20.000.000
25.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000

Mẫu số 10. Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Địa danh, ngày... tháng... năm......
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN KHAI THÁC
KHOÁNG SẢN
Kính gửi: Ủy ban nhân tỉnh/thành phố...
..............(Tên tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển nhượng)
Trụ sở tại:......................................................................................................
Điện thoại:......................................... Fax:....................................................
Được phép khai thác khoáng sản ...(tên khoáng sản) tại xã .... huyện... tỉnh.... theo Giấy phép
khai thác khoáng sản số ..... ngày .... tháng ... năm .... của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Ủy ban
nhân dân tỉnh/thành phố….)
Đề nghị được chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản cho:
….. (Tên tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng)
Trụ sở tại:......................................................................................................
Điện thoại:.................................. Fax:...........................................................
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số... ngày... tháng... năm....do… (tên cơ quan) cấp;
hoặc Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... do ... (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư) cấp.
Hợp đồng chuyển nhượng số.... ký ngày... tháng... năm... và các văn bản khác liên quan.
Mục đích sử dụng khoáng sản.......................................................................
(Tên tổ chức, cá nhân)............... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng
sản và quy định của pháp luật khác có liên quan./.
Tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển nhượng
(Ký tên, đóng dấu)
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Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 43. Báo cáo hoạt động khai thác khoáng sản và kế hoạch tiếp tục khai thác
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường)
(TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC PHÉP
KHAI THÁC KHOÁNG SẢN)

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

Số ......../........

Địa danh, ngày.... tháng.... năm ....

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ
KẾ HOẠCH TIẾP TỤC KHAI THÁC
(Trong trường hợp chuyển nhượng, điều chỉnh,... giấy phép khai thác)
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố...
I. Phần chung
1. Tổ chức, cá nhân: ..................;
2. Loại hình doanh nghiệp:............(Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài, Doanh nghiệp khác...);
3. Địa chỉ:....................;
Điện thoại: ...................; Fax: ...................;
4. Người đại diện theo pháp luật:
- Họ và tên.................................;
- Năm sinh.................................;
5. Giấy phép khai thác khoáng sản số:...... ngày... tháng.... năm......
- Loại khoáng sản được phép khai thác:........................;
- Cơ quan cấp phép....................;
- Vị trí mỏ: thôn……., xã (phường, thị trấn) ………, huyện (thị xã, thành phố) …….,tỉnh
(thành phố) ……..;
- Phương pháp khai thác:..............(lộ thiên/hầm lò/......);
- Diện tích khu vực khai thác:...........(m2, ha, km2);
- Độ cao khai thác: từ mức..........m, đến mức...........m;
- Trữ lượng được phép khai thác:
+ Trữ lượng địa chất .......(tấn, m3),
+ Trữ lượng khai thác ......(tấn, m3);
- Công suất được phép khai thác:.......:.(tấn/năm, m3/năm, m3/ngày, đêm);
- Thời hạn Giấy phép khai thác: .... (tháng, năm);
6. Giấy phép khai thác khoáng sản (gia hạn) số.... ngày .... tháng....năm ...
- Cơ quan ban hành:
- Loại khoáng sản được phép tiếp tục khai thác:........................;
- Vị trí mỏ: thôn……., xã (phường) ………, huyện (thị xã, thành phố) ……., tỉnh (thành phố)
……..;
- Phương pháp tiếp tục khai thác:..............(lộ thiên/hầm lò/....);
- Diện tích khu vực tiếp tục khai thác:...........(m2, ha, km2);
- Chiều cao tiếp tục khai thác: từ mức ..........m, đến mức...........m;
- Trữ lượng được phép tiếp tục khai thác:
+ Trữ lượng địa chất .......(tấn, m3),
+ Trữ lượng khai thác ......(tấn, m3);
- Công suất được phép tiếp tục khai thác:.......:.(tấn/năm, m3/năm, m3/ngày-đêm);
- Thời hạn được phép tiếp tục khai thác: .... (tháng, năm);
II. Kết quả hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản
II.1. Kết quả hoạt động khai thác, chế biến từng năm
....
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II.2. Kết quả hoạt động khai thác, chế biến từ ngày.... tháng.... năm......(từ khi được cấp
phép) đến ngày..... tháng.... năm....(thời điểm báo cáo):
1. Tổng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (hoặc tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng
sản)......(VND);
2. Tổng vốn đầu tư: ................(VND);
3. Tổng tiền đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản: ........(VND);
4. Sản lượng khai thác khoáng sản theo thực tế từ khi được cấp phép (ngày...tháng.....năm.....)
đến thời điểm báo cáo (ngày...tháng.....năm......): .............(tấn, m3);
5. Giá thành khai thác trung bình hàng năm:.........(VND/tấn, m3);
6. Hệ số tổn thất trong khai thác trung bình: thiết kế......../thực tế: ..........;
7. Hoạt động tuyển, phân loại, làm giàu:
- Khối lượng.......... (tấn, m3), hàm lượng khoáng sản nguyên khai .......... /(tấn, m3) đưa vào
tuyển, làm giàu:;
- Khối lượng.......... (tấn, m3), hàm lượng khoáng sản sau tuyển, làm giàu: .......... (tấn, m3);
- Khối lượng khoáng sản đi kèm thu hồi được: .......... (tấn, m3);
8. Khối lượng khoáng sản đã xuất khẩu (nếu có): ..................(tấn, m3);
9. Tổng khối lượng khoáng sản đã tiêu thụ trong kỳ báo cáo: ....... (tấn, m3);
10. Tổng doanh thu: .......................(VND);
11. Nộp ngân sách Nhà nước: ................ (VND);
Trong đó: - Thuế Tài nguyên: .....................(VND);
- Thuế xuất khẩu khoáng sản......(VND);
- Thuế môi trường:........................................(VNĐ);
- Tiền thuê đất:................................................(VNĐ)
- Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản/tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản: ....
(VND);
- Phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản: .... (VND);
- Thuế thu nhập doanh nghiệp.....(VND).
- Khác (nếu có): .........
12. Tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản.......(VND).
13. Hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí khai thác khoáng sản:
.......................(VND);
14. Trữ lượng địa chất đã khai thác từ khi được cấp phép (ngày...tháng.....năm.....) đến thời điểm
báo cáo (ngày...tháng.....năm.....): ............(tấn, m3).
15. Trữ lượng địa chất còn lại tính đến thời điểm báo cáo (ngày...tháng.... năm.....):
.....................(tấn, m3), trong đó:
- Trữ lượng địa chất được phép khai thác..................(tấn, m3);
- Trữ lượng địa chất tăng giảm do khai thác nâng cấp trong thời gian khai thác đã được cơ
quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.............(tấn, m3);
16. Tổng sản lượng khoáng sản nguyên khai đã khai thác từ khi cấp phép tính đến thời điểm
báo cáo (ngày 31/12/20...):..........(tấn, m3).
17. Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất bị thu hồi
để thực hiện dự án khai thác khoáng sản.......;
18. Số lao động sử dụng (ghi rõ số lao động là người địa phương tại xã nơi có hoạt động khai
thác khoáng sản) và thu nhập bình quân/năm.......;
19. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật (đường sá, cầu cống...) quy đổi thành tiền......(VNĐ);
20. Xây dựng công trình công cộng (trường học, nhà trẻ.....) quy đổi thành tiền.......(VNĐ);
21. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đã áp dụng trong khai thác........./giải pháp phục
hồi môi trường sau khai thác...
22. Đánh giá chung
Đánh giá chung về việc áp dụng công nghệ, thiết bị khai thác trong thực tế. Đánh giá về
những biến động về chất lượng, trữ lượng khoáng sản thực tế trong thời kỳ báo cáo so với tài liệu
địa chất đã được duyệt. Nếu có biến động (tăng/giảm) trữ lượng, thay đổi chất lượng phát hiện trong
quá trình khai thác cần lập thành báo cáo với các tài liệu, bảng biểu kèm theo chứng minh cho các
nhận định.
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III. Kế hoạch, sản lượng (công suất) khai thác tiếp theo
1. Tiếp tục khai thác: từ ngày......tháng.....năm....
2. Thời gian khai thác:..... tháng/năm.
3. Sản lượng khai thác
... (dự kiến theo từng năm)
Tổ chức, cá nhân
(Ký tên, đóng dấu)
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Mẫu số 24 - Phụ lục 2. Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ
Tọa độ các điểm khép
góc
Hệ VN2000,
kinh tuyến
Điểm
trục…múi
góc
chiếu …
X(m) Y(m)
1
2
…
Diện tích: …ha

Khung tọa
độ

BẢN ĐỒ KHU VỰC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
(tên khoáng sản)…..tại khu vực (mỏ)…., xã….., huyện…., tỉnh….
(Kèm theo Giấy phép khai thác số......./GP-UBND ngày....
tháng.....năm....của Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố …)
Nền địa hình
Ranh giới khu vựckhai thác

Người thành lập
(Ký, họ tên)

Tỷ lệ:…..
Tổ chức, cá nhân thành lập
(Ký, đóng dấu)

“Được trích lục từ tờ bản đồ
địa hình tỷ lệ..., kinh tuyến trục...,
múi chiếu..., số hiệu...”
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CHỈ DẪN

12. Thủ tục: Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích
khu vực khai thác khoáng sản.
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu chính;
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2. Kiểm tra hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm
kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. Trường hợp:
+ Văn bản, tài liệu theo đúng quy định thì cơ quan tiếp nhận ban hành
phiếu tiếp nhận hồ sơ.
+ Hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội
dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định
của pháp luật thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng văn bản cho
tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc hướng dẫn, yêu cầu
bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ của cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ thực hiện
một lần.
Bước 3. Thẩm định hồ sơ:
Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn thành việc kiểm tra tọa
độ, diện tích khu vực đề nghị trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả
lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản; các tài liệu, hồ sơ và
các nội dung khác có liên quan đến trả lại Giấy phép khai thác khoáng
sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản.
Bước 4. Trình hồ sơ, đề nghị cho phép trả lại Giấy phép khai thác
khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng
sản:
Căn cứ Báo cáo thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân
dân tỉnh xem xét, quyết định việc cho phép hoặc không cho phép trả lại
Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai
thác khoáng sản.
Bước 5: Thông báo cho Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ
tục hành chính thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần
hồ sơ
diện tích khu vực khai thác khoáng sản (Bản chính-theo mẫu); bản đồ hiện
trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị trả lại (Bản chính-theo mẫu); Giấy
phép khai thác khoáng sản (Bản chính); Báo cáo kết quả khai thác khoáng
sản tính đến thời điểm đề nghị trả lại (Bản chính-theo mẫu); Đề án đóng
cửa mỏ hoặc đề án đóng cửa một phần khu vực khai thác, trong trường hợp
trả lại một phần diện tích khu vực khai thác(Bản chính-theo mẫu).
- Các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm
a, b, c, đ, e và g khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản tính đến thời điểm
đề nghị trả lại, bao gồm: Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, lệ
phí cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, thuế, phí và thực hiện các
nghĩa vụ về tài chính khác theo quy định của pháp luật; Bảo đảm tiến
độ xây dựng cơ bản mỏ và hoạt động khai thác xác định trong dự án
đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ;Đăng ký ngày bắt đầu xây
dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác với cơ quan quản lý nhà nước
Trình tự thực hiện
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Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan thực hiện
Kết quả
Phí, Lệ phí
Tên mẫu đơn, tờ khai

Yêu cầu điều kiện
Căn cứ pháp lý

có thẩm quyền cấp giấy phép và thông báo cho Ủy ban nhân dân các
cấp nơi có mỏ trước khi thực hiện; Thu thập, lưu giữ thông tin về kết
quả thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản và khai thác khoáng sản
(nếu có); Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý
nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi
trường; Bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra.
(Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản
chính để đối chiếu)
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường
- Cơ quan phối hợp: Không.
Quyết định về việc cho phép trả lại Giấy phép khai thác (trả lại một
phần khu vực khai thác) khoáng sản.
Không
- Đơn đề nghị trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một
phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản (Mẫu số 09 Thông tư số
45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016).
- Báo cáo định kỳ kết quả hoạt động khai thác khoáng sản (Mẫu số 36
Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016).
- Báo cáo hoạt động khai thác khoáng sản và kế hoạch tiếp tục khai
thác (Mẫu số 43 Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016)
- Bản đồ ranh giới khu vực trả lại một phần diện tích giấy phép khai
thác và diện tích còn lại tiếp tục khai thác khoáng sản (Mẫu số 34, phụ
lục 2 Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016).
- Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (Mẫu số 02 Thông tư số 45/2016/TTBTNMT ngày 26/12/2016)
Không
- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 2010.
- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ;
- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 22/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường
- Thông tư số 02/2013/TT-BTNMT ngày 01/3/2013 của Bộ Tài nguyên và
môi trường.
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Mẫu số 09
Đơn đề nghị trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản (hoặc trả lại một phần diện tích
khu vực khai thác khoáng sản)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường)
______________________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________
....., ngày... tháng... năm...
ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRẢ LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
(HOẶC TRẢ LẠI MỘT PHẦN DIỆN TÍCH KHU VỰC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN)
Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường
(Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố……….. )
(Tên tổ chức, cá nhân) ...........................................................................................................
Trụ sở tại: ...............................................................................................................................
Điện thoại:……………………………………., Fax ............................................................
Đề nghị được trả lại (Giấy phép khai thác khoáng sản số............ ngày.... tháng……. năm……/một
phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản của Giấy phép số …… ngày.... tháng …… năm…..)
do Bộ Tài nguyên và Môi trường (UBND tỉnh...) cấp tại mỏ …. (tên mỏ) thuộc xã …… huyện ……
tỉnh …….
Đối với trường hợp trả lại một phần diện tích khai thác cần phải có các thông tin sau:
- Diện tích khu vực khai thác:.... (ha, km2).
- Diện tích đề nghị trả lại: ……………. (ha, km2).
- Diện tích đề nghị được tiếp tục khai thác:……………. (ha, km2).
(Diện tích đề nghị trả lại và khu vực đề nghị được tiếp tục khai thác có tọa độ các điểm khép góc
thể hiện trên bản đồ khu vực khai thác khoáng sản kèm theo).
Lý do đề nghị trả lại ...............................................................................................................
...............................................................................................................................................
(Tên tổ chức, cá nhân)…………………. cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về
khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan./.
Tổ chức, cá nhân làm đơn
(Ký tên, đóng dấu)
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Mẫu số 36
(TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC
PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG
SẢN)
------Số ……/……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Địa danh, ngày.... tháng.... năm ....

BÁO CÁO (ĐỊNH KỲ)
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN NĂM
Kính gửi: ………………..
I. Phần chung
1. Tổ chức, cá nhân được phép khai thác: …………………………..;
2. Loại hình doanh nghiệp:……………….. (Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài, Doanh nghiệp khác...);
Đăng ký doanh nghiệp số... do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố …….. cấp lần đầu ngày...
tháng... năm.... (hoặc Quyết định thành lập doanh nghiệp số …. ngày ….. tháng ….. năm …. của
……..).
3. Địa chỉ: ………………;
Điện thoại: ………………; Fax: …………………….;
4. Người đại diện theo pháp luật:
- Họ và tên………………………….;
- Năm sinh………………………….;
- Trình độ chuyên môn………………..
II. Kết quả hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản từ ngày.... tháng.... năm…… đến ngày
tháng.... năm....
II.1. Giấy phép khai thác khoáng sản số:……. ngày... tháng.... năm………..
A. Thông tin về giấy phép khai thác khoáng sản
1. Loại khoáng sản được phép khai thác………………………..;
2. Cơ quan cấp phép………………………….;
3. Diện tích khu vực khai thác:……………..(m2, ha, km2);
4. Phương pháp khai thác:…………………… (lộ thiên, hầm lò);
5. Độ cao khai thác: từ ………………m, đến ………………m;
6. Trữ lượng được phép khai thác:
- Trữ lượng địa chất ……….(tấn, m3),
- Trữ lượng khai thác ………(tấn, m3);
7. Công suất được phép khai thác: ………… (tấn/năm, m3/năm, m3/ngày, đêm);
8. Thời hạn giấy phép: .... (tháng, năm);
9. Tổng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (hoặc tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng
sản)……… (VND); Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản số…… ngày...
tháng....năm... của Bộ Tài nguyên và Môi trường/UBND tỉnh/thành phố....
10. Vị trí mỏ: thôn………., xã………, huyện………, tỉnh……….;
B. Hoạt động khai thác khoáng sản
11. Tổng vốn đầu tư:…………………(VND);
12. Tổng tiền ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản ……….(VND).
13. Sản lượng khai thác khoáng sản theo thực tế trong năm báo cáo tính đến 31/12: …….(tấn, m3);
14. Giá thành khai thác trung bình trong năm: ………..(VND/tấn, m3);
15. Hệ số tổn thất trong khai thác: thiết kế/thực tế: …………….;
16. Hoạt động tuyển, phân loại, làm giàu:
- Khối lượng, hàm lượng khoáng sản nguyên khai đưa vào chế biến: …………. (tấn, m3);
- Khối lượng, hàm lượng khoáng sản sau chế biến: …………. (tấn, m3);
- Khối lượng sản phẩm phụ thu hồi được: ……….. (tấn, m3);
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17. Khối lượng khoáng sản đã xuất khẩu (nếu có): ………. (tấn, m3);
18. Tổng khối lượng khoáng sản đã tiêu thụ trong năm: …… (tấn, m3);
19. Tổng doanh thu: …………… (VND);
20. Nộp ngân sách Nhà nước: ………….. (VND);
Trong đó: - Thuế Tài nguyên: ………….. (VND);
- Thuế xuất khẩu khoáng sản ………… (VND);
- Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản/tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản: ....
(VND);
- Phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản: .... (VND);
- Thuế thu nhập doanh nghiệp (VND).
- Khác (nếu có): ......
21. Tiền ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản...(VND).
22. Hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản: …………..
(VND);
C. Tình hình thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng nơi khai thác
23. Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất bị thu hồi để thực
hiện dự án khai thác khoáng sản…………;
24. Số lao động sử dụng (ghi rõ số lao động là người địa phương tại xã nơi có hoạt động khai thác
khoáng sản) và thu nhập bình quân/năm…………;
25. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật (đường sá, cầu cống...)……….;
26. Xây dựng công trình công cộng (trường học, nhà trẻ……)……..;
27. Bảo vệ môi trường trong khai thác/phục hồi môi trường sau khai thác...
D. Đánh giá chung
Đánh giá chung về việc áp dụng công nghệ, thiết bị khai thác trong thực tế. Đánh giá về những biến
động về chất lượng, trữ lượng khoáng sản thực tế trong năm báo cáo so với tài liệu địa chất đã được
duyệt. Nếu có biến động (tăng/giảm) trữ lượng, thay đổi chất lượng phát hiện trong quá trình khai
thác cần lập thành báo cáo với các tài liệu, bảng biểu kèm theo chứng minh cho các nhận định.
II.2. Giấy phép khai thác khoáng sản số:...ngày...tháng....năm...(nếu có)
(Nội dung báo cáo như Mục 1 nêu trên)……….
III. Đề xuất, kiến nghị
Tổ chức, cá nhân
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi chú: Tổ chức, cá nhân có từ một (01) giấy phép khai thác trở lên chỉ lập một (01) báo cáo này;
trong đó, Mục I và Mục III là phần báo cáo chung; Mục II báo cáo riêng cho từng giấy phép)
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Mẫu số 43. Báo cáo hoạt động khai thác khoáng sản và kế hoạch
tiếp tục khai thác
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường)
(TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC
PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG
SẢN)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Địa danh, ngày.... tháng.... năm ....

Số ......../........

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ
KẾ HOẠCH TIẾP TỤC KHAI THÁC
(Trong trường hợp gia hạn, điều chỉnh,... giấy phép khai thác)
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố...
I. Phần chung
1. Tổ chức, cá nhân: ..................;
2. Loại hình doanh nghiệp:............(Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài, Doanh nghiệp khác...);
3. Địa chỉ:....................;
Điện thoại: ...................; Fax: ...................;
4. Người đại diện theo pháp luật:
- Họ và tên.................................;
- Năm sinh.................................;
5. Giấy phép khai thác khoáng sản số:...... ngày... tháng.... năm......
- Loại khoáng sản được phép khai thác:........................;
- Cơ quan cấp phép....................;
- Vị trí mỏ: thôn……., xã (phường, thị trấn) ………, huyện (thị xã, thành phố) …….,tỉnh
(thành phố) ……..;
- Phương pháp khai thác:..............(lộ thiên/hầm lò/......);
- Diện tích khu vực khai thác:...........(m2, ha, km2);
- Độ cao khai thác: từ mức..........m, đến mức...........m;
- Trữ lượng được phép khai thác:
+ Trữ lượng địa chất .......(tấn, m3),
+ Trữ lượng khai thác ......(tấn, m3);
- Công suất được phép khai thác:.......:.(tấn/năm, m3/năm, m3/ngày, đêm);
- Thời hạn Giấy phép khai thác: .... (tháng, năm);
6. Giấy phép khai thác khoáng sản (gia hạn) số.... ngày .... tháng....năm ...
- Cơ quan ban hành:
- Loại khoáng sản được phép tiếp tục khai thác:........................;
- Vị trí mỏ: thôn……., xã (phường) ………, huyện (thị xã, thành phố) ……., tỉnh (thành phố)
……..;
- Phương pháp tiếp tục khai thác:..............(lộ thiên/hầm lò/....);
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- Diện tích khu vực tiếp tục khai thác:...........(m2, ha, km2);
- Chiều cao tiếp tục khai thác: từ mức ..........m, đến mức...........m;
- Trữ lượng được phép tiếp tục khai thác:
+ Trữ lượng địa chất .......(tấn, m3),
+ Trữ lượng khai thác ......(tấn, m3);
- Công suất được phép tiếp tục khai thác:.......:.(tấn/năm, m3/năm, m3/ngày-đêm);
- Thời hạn được phép tiếp tục khai thác: .... (tháng, năm);
II. Kết quả hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản
II.1. Kết quả hoạt động khai thác, chế biến từng năm
....
II.2. Kết quả hoạt động khai thác, chế biến từ ngày.... tháng.... năm......(từ khi được cấp phép) đến
ngày..... tháng.... năm....(thời điểm báo cáo):
1. Tổng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (hoặc tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng
sản)......(VND);
2. Tổng vốn đầu tư: ................(VND);
3. Tổng tiền đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản: ........(VND);
4. Sản lượng khai thác khoáng sản theo thực tế từ khi được cấp phép (ngày...tháng.....năm.....) đến
thời điểm báo cáo (ngày...tháng.....năm......): .............(tấn, m3);
5. Giá thành khai thác trung bình hàng năm:.........(VND/tấn, m3);
6. Hệ số tổn thất trong khai thác trung bình: thiết kế......../thực tế: ..........;
7. Hoạt động tuyển, phân loại, làm giàu:
- Khối lượng.......... (tấn, m3), hàm lượng khoáng sản nguyên khai .......... /(tấn, m3) đưa
vào tuyển, làm giàu:;
- Khối lượng.......... (tấn, m3), hàm lượng khoáng sản sau tuyển, làm giàu: .......... (tấn, m3);
- Khối lượng khoáng sản đi kèm thu hồi được: .......... (tấn, m3);
8. Khối lượng khoáng sản đã xuất khẩu (nếu có): ..................(tấn, m3);
9. Tổng khối lượng khoáng sản đã tiêu thụ trong kỳ báo cáo: ....... (tấn, m3);
10. Tổng doanh thu: .......................(VND);
11. Nộp ngân sách Nhà nước: ................ (VND);
Trong đó: - Thuế Tài nguyên: .....................(VND);
- Thuế xuất khẩu khoáng sản......(VND);
- Thuế môi trường:........................................(VNĐ);
- Tiền thuê đất:................................................(VNĐ)
- Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản/tiền trúng đấu giá quyền khai thác
khoáng sản: .... (VND);
- Phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản: .... (VND);
- Thuế thu nhập doanh nghiệp.....(VND).
- Khác (nếu có): .........
12. Tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản.......(VND).
13. Hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản:
.......................(VND);
14. Trữ lượng địa chất đã khai thác từ khi được cấp phép (ngày...tháng.....năm.....) đến thời
điểm báo cáo (ngày...tháng.....năm.....): ............(tấn, m3).
15. Trữ lượng địa chất còn lại tính đến thời điểm báo cáo
(ngày...tháng.....năm......):.....................(tấn, m3), trong đó:
- Trữ lượng địa chất được phép khai thác..................(tấn, m3);
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- Trữ lượng địa chất tăng giảm do thăm dò nâng cấp trong thời gian khai thác đã được cơ
quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.............(tấn, m3);
16. Tổng sản lượng khoáng sản nguyên khai đã khai thác từ khi cấp phép tính đến thời điểm
báo cáo (ngày 31/12/20...):..........(tấn, m3).
17. Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất bị thu hồi
để thực hiện dự án khai thác khoáng sản.......;
18. Số lao động sử dụng (ghi rõ số lao động là người địa phương tại xã nơi có hoạt động
khai thác khoáng sản) và thu nhập bình quân/năm.......;
19. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật (đường sá, cầu cống...) quy đổi thành tiền......(VNĐ);
20. Xây dựng công trình công cộng (trường học, nhà trẻ.....) quy đổi thành tiền.......(VNĐ);
21. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đã áp dụng trong khai thác........./giải pháp
phục hồi môi trường sau khai thác...
22. Đánh giá chung
Đánh giá chung về việc áp dụng công nghệ, thiết bị khai thác trong thực tế. Đánh giá về
những biến động về chất lượng, trữ lượng khoáng sản thực tế trong thời kỳ báo cáo so với tài liệu
địa chất đã được duyệt. Nếu có biến động (tăng/giảm) trữ lượng, thay đổi chất lượng phát hiện trong
quá trình khai thác cần lập thành báo cáo với các tài liệu, bảng biểu kèm theo chứng minh cho các
nhận định.
III. Kế hoạch, sản lượng (công suất) khai thác tiếp theo
1. Tiếp tục khai thác: từ ngày......tháng.....năm....
2. Thời gian khai thác:..... tháng/năm.
3. Sản lượng khai thác
... (dự kiến theo từng năm)
Tổ chức, cá nhân
(Ký tên, đóng dấu)
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Mẫu số 34, Phụ lục 2. Bản đồ ranh giới khu vực trả lại một phần diện tích giấy phép khai thác và
diện tích còn lại tiếp tục khai thác khoáng sản
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ...

Tọa độ các điểm khép góc
Hệ VN 2000, kinh
tuyến trục…múi
Điểm
chiếu…
góc
X(m)
Y(m)
Khu vực tiếp tục khai thác
1
2
…
Diện tích: ... ha
Khu vực trả lại
1
2
…

BẢN ĐỒ RANH GIỚI KHU VỰC TRẢ LẠI MỘT PHẦN DIỆN TÍCH
GIẤY PHÉP KHAI THÁC VÀ PHẦN DIỆN TÍCH CÒN LẠI TIẾP
TỤC KHAI THÁC
(tên khoáng sản)…..tại khu vực (mỏ)…., xã….., huyện…., tỉnh….
(Kèm theo Quyết định số......./QĐ-UBND ngày.... tháng ...
năm ... của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố....
Nền địa hình
Ranh giới khu vực trả lại
một phần diện tích khai
thác và phần diện tích
còn lại tiếp tục khai thác
Ranh giới khu vực đóng
cửa mỏ khoáng sản

Diện tích: ... ha
Khung tọa
độ

Người thành lập
Tổ chức, cá nhân thành lập
Tỷ lệ:…..
(Ký, họ tên)
(Ký, đóng dấu)
“Được trích lục từ tờ bản đồ địa hình tỷ lệ...,
kinh tuyến trục...,múi chiếu..., số hiệu...”
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CHỈ DẪN

Mẫu số 02
Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường)
______________________
(Tên tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản)

ĐỀ ÁN ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN
(tên loại khoáng sản, thuộc xã..., huyện..., tỉnh...)

Địa danh, Năm 20...

(Tên tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản)

ĐỀ ÁN ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN
(tên loại khoáng sản, thuộc xã..., huyện..., tỉnh...)

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
ĐƯỢC PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
(Chức danh)
Chữ ký, đóng dấu
(Họ và tên)

ĐƠN VỊ LẬP ĐỀ ÁN (nếu có)
(Chức danh)
Chữ ký, đóng dấu
(Họ và tên)

Địa danh, Năm 20…
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NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐỀ ÁN ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN
MỞ ĐẦU
1. Cơ sở để lập đề án đóng cửa mỏ……..:
- Các văn bản quy phạm pháp luật về khoáng sản có liên quan;
- Giấy phép khai thác khoáng sản số…..;
- Dự án đầu tư công trình khai thác mỏ…. được phê duyệt tại Quyết định số….. ngày ….. tháng …..
năm ….. của....;
- Thiết kế mỏ……được phê duyệt tại Quyết định số…….ngày tháng năm 20….của....;
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Báo cáo ĐTM)/Phương án cải tạo, phục hồi môi trường
trong khai thác mỏ…….được phê duyệt/xác nhận tại Văn bản số…..ngày ….. tháng ….. năm …..
của……;
- Các báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản năm…….(có phụ lục liệt kê kèm theo);
- Tập hợp bình đồ, mặt cắt hiện trạng được lập theo báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản
hàng năm……(có phụ lục liệt kê kèm theo);
- Các quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, UBND cấp tỉnh (nơi
khai thác khoáng sản) về định mức, đơn giá công trình xây dựng, đơn giá trồng cây.
2. Mục đích, nhiệm vụ công tác đóng cửa mỏ
2.1. Mục đích
Nêu mục đích của việc lập đề án đóng cửa mỏ (đóng cửa một phần diện tích khu vực khai thác hay
đóng cửa toàn bộ khu vực khai thác), trong đó làm rõ:
Đóng cửa mỏ để đưa mỏ trở lại trạng thái an toàn (như: Bạt độ dốc bờ mỏ kết thúc, sườn tầng kết
thúc khai thác... đối với khai thác lộ thiên; hay phá hỏa toàn phần hoặc đưa vật liệu chèn lấp từ mặt
đất xuống khu vực kết thúc khai thác, xử lý các đường lò thông gió, đường lò vận chuyển..., đối với
trường hợp khai thác mỏ bằng phương pháp hầm lò); đóng cửa mỏ để bảo vệ do chưa khai thác hết
trữ lượng trong khu vực đã cấp phép hay mục đích của việc lập Đề án là để thanh lý toàn bộ trữ
lượng đã cấp phép?
2.2. Nhiệm vụ
Nêu khái quát và liệt kê các nội dung nhiệm vụ mà công tác đóng cửa mỏ phải đạt được theo mục
đích nêu trên, trong đó làm rõ:
- Tổng hợp, thống kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác, trữ lượng khoáng sản còn lại (nếu có) tính
đến thời điểm lập đề án dựa trên tập hợp tài liệu công tác lập bản đồ hiện trạng, mặt cắt hiện trạng
và thống kê, kiểm kê trữ lượng từ khi xây dựng cơ bản mỏ đến khi lập đề án;
- Xác nhận hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác theo đề án/dự án/phương án cải
tạo phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản...đã được phê duyệt; hiện trạng khu vực khai
thác (các moong/lò khai thác), các công trình phụ trợ trên mặt mỏ làm cơ sở xác định các hạng mục
công việc, khối lượng công trình đóng cửa mỏ; công tác hoàn trả kinh phí cải tạo, phục hồi môi
trường đã ký quỹ trước đó;
- Tính toán, xác định cụ thể từng hạng mục, công trình; khối lượng của từng hạng mục, công trình
đóng cửa mỏ; thời gian thực hiện; kinh phí thực hiện; các giải pháp cụ thể cần thực hiện trong quá
trình thực hiện đề án.
CHƯƠNG I
ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN - KINH TẾ NHÂN VĂN
1. Đặc điểm địa lý, tự nhiên khu vực đóng cửa mỏ
Mô tả vị trí địa lý, tọa độ, ranh giới... của địa điểm thực hiện đề án đóng cửa mỏ. Điều kiện tự
nhiên, hệ thống đường giao thông; hệ thống sông suối; đặc điểm địa hình…., điều kiện kinh tế - xã
hội, dân cư và các đối tượng xung quanh khu vực khai thác khoáng sản.
2. Lịch sử khai thác mỏ
Nêu khái quát quá trình khai thác từ khi có Giấy phép khai thác khoáng sản đến thời điểm lập đề án
đóng cửa mỏ, kể cả lịch sử khai thác trước khi có Giấy phép khai thác khoáng sản (nếu có).
CHƯƠNG II
HIỆN TRẠNG KHU VỰC ĐÓNG CỬA MỎ
1. Tình hình tổ chức khai thác khoáng sản
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Mô tả quá trình tổ chức khai thác khoáng sản theo Giấy phép khai thác khoáng sản, theo đó làm rõ
một số nội dung sau:
1.1. Các thông tin cơ bản của dự án đầu tư công trình khai thác mỏ
Nêu rõ các thông tin khu vực khai thác (tọa độ, diện tích, độ sâu, trữ lượng địa chất, trữ lượng huy
động vào khai thác v.v...); các thông số hệ thống khai thác đã được tính toán, lựa chọn theo nội
dung của dự án đầu tư.
1.2. Các thông số cơ bản của thiết kế khai thác mỏ
Nêu rõ các thông số của khu vực khai thác tương tự như nội dung mục 1.1. Ngoài ra, nêu rơ có sự
sai khác, lư do của sự sai khác về trữ lượng huy động vào thiết kế, các thông số kỹ thuật như đã nêu
trên giữa dự án đầu tư và thiết kế mỏ theo nội dung của thiết kế khai thác đã phê duyệt.
1.3. Kết quả tổ chức khai thác trong thực tế
Nêu rõ quá trình tổ chức khai thác theo dự án đầu tư và thiết kế mỏ đã được phê duyệt, những vấn
đề phát sinh trong quá trình khai thác về điều kiện địa chất-mỏ, thay đổi về trữ lượng (tăng/giảm) lý
do; những nội dung thay đổi so với thiết kế (nếu có) về công nghệ khai thác, thiết bị khai thác chính
v.v... trong đó, làm rõ một số thông tin sau:
- Nêu khái quát về khu mỏ: tiến độ và khối lượng khai thác theo từng năm và toàn bộ thời gian khai
thác, trữ lượng và tuổi thọ mỏ, chế độ;
- Thống kê chi tiết khối lượng mỏ đã thực hiện (bao gồm cả khoáng sản chính, khoáng sản đi kèm,
đất đá bóc, đất đá thải ...) theo từng năm từ khi được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản đến thời
điểm đóng cửa mỏ; đặc biệt cần làm rõ hệ số tổn thất, làm nghèo khoáng sản thực tế hàng năm, sự
(tăng/giảm) của hệ số tổn thất, làm nghèo khoáng sản so với dự án đầu tư, thiết kế mỏ đã duyệt.
Trường hợp có sự sai khác (tăng/giảm) trữ lượng khai thác thực tế và trữ lượng khoáng sản huy
động vào thiết kế phải nêu rõ nguyên nhân; kèm theo các tài liệu chứng minh số liệu đã nêu;
- Nêu phương pháp khai thác, quy trình khai thác, công nghệ sử dụng trong khai thác. Trình tự và
hệ thống khai thác, các thông số của hệ thống khai thác; công tác vận tải trong và ngoài mỏ; thông
tin về hệ thống bãi thải của mỏ (nếu có) về vị trí, dung tích, tổng khối lượng đất đá thải v.v....;
- Nêu quá trình tổ chức xây dựng các công trình bảo vệ môi trường, các công việc phục hồi môi
trường từ khi bắt đầu khai thác đến khi kết thúc khai thác theo Báo cáo đánh giá tác động môi
trường/Bản cam kết/Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Phương án cải tạo, phục hồi môi trường
trong khai thác đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
- Đánh giá về quá trình tổ chức khai thác.
2. Hiện trạng khu vực đề nghị đóng cửa mỏ
Nêu hiện trạng về các công trình khai thác khoáng sản, bao gồm: Khu vực khai trường, khu vực
sàng, tuyển, chế biến (nếu có), bãi thải, sân công nghiệp và phụ trợ...; các công trình bảo vệ môi
trường, công trình xử lý môi trường trong quá trń h khai thác, cụ thể:
- Mô tả hiện trạng cấu tạo địa chất, mực nước ngầm tại khu vực dự kiến sẽ đóng cửa mỏ. Đánh giá,
dự báo khả năng sụt lún, trượt lở, nứt gãy tầng địa chất, hạ thấp mực nước ngầm, nước mặt, sông,
hồ; sự cố môi trường... trong quá trình khai thác;
- Trữ lượng khoáng sản được duyệt; trữ lượng khoáng sản được huy động vào thiết kế để khai thác,
trữ lượng thực tế đã khai thác, tỷ lệ tổn thất, làm nghèo khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị đóng
cửa mỏ; tổng khối lượng đất đá thải và hiện trạng các bãi thải tại thời điểm đề nghị đóng cửa mỏ
(nếu có);
- Nêu đặc điểm hình, địa mạo của khu vực đề nghị đóng cửa mỏ;
- Hiện trạng khu vực dự kiến đóng cửa mỏ tại thời điểm lập đề án: Số lượng, khối lượng và mức độ
an toàn các công trình mỏ;
- Hiện trạng các công trình bảo vệ môi trường, công tác cải tạo, phục hồi môi trường của dự án khai
thác khoáng sản từ khi bắt đầu khai thác đến khi kết thúc khai thác theo Báo cáo đánh giá tác động
môi trường/Bản cam kết bảo vệ môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai
thác đã duyệt.
3. Lý do đóng cửa mỏ (làm rõ các trường hợp sau):
- Đóng cửa toàn bộ hoặc một phần diện tích mỏ được cấp phép để thanh lý do đã khai thác hết trữ
lượng khoáng sản trong diện tích được cấp phép;
- Đóng cửa để bảo vệ mỏ do chưa khai thác hoặc đã khai thác được một phần trữ lượng khoáng sản
được cấp phép; lý do (do khai thác không hiệu quả, do tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản vi
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phạm pháp luật về khoáng sản hoặc pháp luật có liên quan...).
CHƯƠNG III
PHƯƠNG PHÁP, KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÓNG CỬA MỎ
1. Phương án đóng cửa mỏ
Căn cứ vào hiện trạng khu vực đề nghị đóng cửa mỏ, phương án cải tạo, phục hồi môi trường hoặc
phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đã được phê duyệt, tổ chức, cá nhân đề xuất
phương án đóng cửa mỏ phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch môi trường của địa
phương; đảm bảo không để xảy ra các sự cố môi trường, sức khỏe cộng đồng và các quy định khác
có liên quan.
Trường hợp phương án cải tạo, phục hồi môi trường đề xuất trong đề án đóng cửa mỏ khác với
phương án cải tạo, phục hồi môi trường hoặc phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đã
được phê duyệt thì phải giải trình, làm rõ lý do thay đổi.
2. Khối lượng đóng cửa mỏ
Trên cơ sở phương án đóng cửa mỏ đã lựa chọn, tính toán cụ thể.
- Dạng, khối lượng công việc và các biện pháp thực hiện công tác đóng cửa mỏ, làm rõ các biện
pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác (nếu có).
- Khối lượng công việc phải thực hiện nhằm đảm bảo an toàn sau khi đóng cửa mỏ và bảng thống
kê kèm theo.
- Giải pháp, khối lượng cải tạo, phục hồi môi trường theo phương án cải tạo, phục hồi môi trường
hoặc phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung đã được duyệt; giải pháp, khối lượng công
việc cải tạo, phục hồi môi trường thay đổi so với phương án cải tạo, phục hồi môi trường hoặc
phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đã được phê duyệt phù hợp với hiện trạng của mỏ
tại thời điểm lập đề án.
- Lập bảng thống kê các thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu cần huy động để thực hiện đề án đóng
cửa mỏ.
- Kiến nghị về việc bảo vệ hoặc sử dụng hợp lý các công trình mỏ và khu vực khai thác mỏ sau khi
hoàn thành công việc đóng cửa mỏ.
- Rà soát, điều chỉnh các vị trí giám sát, các nội dung giám sát môi trường (đã được phê duyệt trong
Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Giấy xác nhận công trình bảo vệ môi trường, phương án cải
tạo, phục hồi môi trường) trong quá trình thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản.
III. Tiến độ thực hiện
- Tiến độ thực hiện và thời gian hoàn thành từng công việc cụ thể.
- Xác định tổng thời gian thực hiện đề án đóng cửa mỏ.
- Đề xuất cơ quan tiếp nhận, quản lý, sử dụng các công trình mỏ, công trình bảo vệ môi trường sau
khi có quyết định đóng cửa mỏ.
CHƯƠNG IV
DỰ TOÁN KINH PHÍ
Chi phí đóng cửa mỏ và cơ sở đảm bảo cho nguồn kinh phí đó, kể cả những khoản bồi thường thiệt
hại do việc đóng cửa mỏ gây ra (lưu ý: tách riêng dự toán kinh phí để thực hiện các hạng mục công
trình tại thời điểm lập đề án đóng cửa mỏ và chi phí đã thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường cho
các hạng mục công trình theo phương án cải tạo, phục hồi môi trường hoặc phương án cải tạo, phục
hồi môi trường bổ sung đã được phê duyệt).
CHƯƠNG V
TỔ CHỨC THI CÔNG
Trên cơ sở khối lượng, tiến độ thực hiện các công việc của đề án và thời gian hoàn thành đã tính
toán đưa ra phương án tổ chức thi công đề án. Do tổ chức, cá nhân khai thác tự thực hiện hay thuê
tổ chức, cá nhân khác? Cách thức tổ chức thực hiện cụ thể.
KẾT LUẬN
- Kiến nghị về việc bảo vệ hoặc sử dụng hợp lý các công trình mỏ và khu vực khai thác mỏ sau khi
hoàn thành công việc đóng cửa mỏ.
- Các yêu cầu, kiến nghị khác (nếu có).
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PHẦN PHỤ LỤC
1. Phụ lục các bản vẽ:
TT
Tên bản vẽ
1
Bản đồ hiện trạng khu vực khai thác mỏ. Tỷ lệ 1:1.000 - 1:2.000
2
Bản đồ địa hình khu vực mỏ tại thời điểm được cấp phép khai thác
3
Bản đồ kết thúc từng giai đoạn khai thác theo Dự án đầu tư
Bản đồ tổng mặt bằng mỏ (thể hiện rõ các công trình khai thác mỏ và các công trình phụ
4
trợ: nhà cửa, đường xá, cầu cống v.v..)
5
Bản đồ kết thúc khai thác mỏ theo Thiết kế mỏ
6
Các bản vẽ mặt cắt địa chất đặc trưng khu vực đóng cửa mỏ
7
Các bản vẽ thiết kế chi tiết các công trình đóng cửa mỏ, bãi thải
Sơ đồ vị trí lấy mẫu đáy moong kết thúc khai thác, hoặc tại các đường lò chợ v.v... (nếu
8
có).
Bản đồ tổng thể khu vực sau khi thực hiện Đề án đóng cửa mỏ và thể hiện Bản đồ trên
9
không gian ba chiều (3D)
...
Các bản vẽ khác (nếu có theo Phương án cải tạo, phục hồi môi trường)
2. Phụ lục các hồ sơ, tài liệu liên quan:
- Bản sao quyết định phê duyệt/giấy xác nhận Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Kế hoạch bảo
vệ môi trường/Đề án bảo vệ môi trường; Giấy phép khai thác khoáng sản; Phương án/cải tạo, phục
hồi môi trường trong khai thác khoáng sản;
- Bản sao quyết định phê duyệt Dự án đầu tư khai thác mỏ và thiết kế cơ sở; quyết định phê duyệt
Thiết kế mỏ;
- Quyết định giao đất, Hợp đồng thuê đất;
- Bản đồ ba chiều (3D) hoàn thổ không gian đã khai thác đối với trường hợp Phương án/Dự án/Đề
án cải tạo, phục hồi môi trường của tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng lập Báo cáo đánh giá tác động
môi trường;
- Đơn giá, định mức của các bộ, ngành tương ứng; bản đồ quy hoạch sử dụng đất (nếu có);
- Toàn bộ bản vẽ bình đồ, mặt cắt hiện trạng kết thúc các năm khai thác kèm theo báo cáo định kỳ
hoạt động khai thác khoáng sản;
- Tài liệu phân tích mẫu khoáng sản, đất đá (nếu có) tại khu vực đề nghị đóng cửa mỏ;
- Các số liệu liên quan đến chất lượng (hàm lượng, thành phần khoáng vật, hóa học, cơ lý v.v..) của
khoáng sản tại khu vực đề nghị đóng cửa mỏ (moong khai thác, đường lò chợ...) kèm theo là bản đồ
thể hiện vị trí các điểm lấy mẫu và kết quả phân tích mẫu.
- Các bảng biểu, tài liệu kèm theo như đã nêu trong các chương.
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13. Thủ tục: Phê duyệt trữ lượng khoáng sản.
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu chính;
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2. Kiểm tra hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm
xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp:
- Văn bản, tài liệu theo đúng quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ ban
hành phiếu tiếp nhận hồ sơ.
- Hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội
dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định
của pháp luật thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng văn bản cho
tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc hướng dẫn, yêu cầu
bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ của cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ thực hiện
một lần
Bước 3. Kiểm tra báo cáo trữ lượng khoáng sản:
- Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ hồ sơ
tài liệu báo cáo; kiểm tra thực địa khu vực thăm dò khoáng sản, mẫu
lõi khoan, hào, giếng trong trường hợp xét thấy cần thiết.
- Kết thúc công việc kiểm tra hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi báo
cáo kết quả thăm dò đến các chuyên gia thuộc các lĩnh vực chuyên sâu để
lấy ý kiến góp ý về các nội dung có liên quan trong báo cáo thăm dò
khoáng sản. Thời gian trả lời của chuyên gia không quá 20 ngày, kể từ
ngày nhận được đề nghị của cơ quan tiếp nhận hồ sơ.
- Kể từ ngày kết thúc công việc gửi tài liệu đến các chuyên gia để lấy ý
kiến, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của
các chuyên gia và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Trường hợp báo cáo không đạt yêu cầu để trình Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý
do để tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản bổ
sung, hoàn chỉnh báo cáo, kèm theo ý kiến nhận xét bằng văn bản của
các chuyên gia.
Thời gian tổ chức, cá nhân đang hoàn chỉnh báo cáo trữ lượng khoáng
sản không tính vào thời gian thẩm định báo cáo.
Bước 4. Thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản và phê duyệt
trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản:
+ Khi nhận được đầy đủ hồ sơ, tài liệu do cơ quan tiếp nhận hồ sơ trình,
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc không thành lập
Hội đồng tư vấn kỹ thuật, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Chủ
tịch Hội đồng tư vấn kỹ thuật (nếu có) tổ chức phiên họp.
+ Kết thúc phiên họp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Hội đồng tư
vấn kỹ thuật, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải hoàn thành biên bản họp Hội
đồng. Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo thăm
dò khoáng sản theo ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Hội đồng tư
vấn kỹ thuật, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo nêu rõ nội
dung cần bổ sung, hoàn thiện kèm theo biên bản họp Hội đồng. Thời
gian tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt trữ lượng bổ sung, hoàn thiện
báo cáo thăm dò khoáng sản không tính vào thời gian thẩm định báo
cáo.
+ Kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thăm dò đã bổ sung, hoàn
chỉnh của tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt trữ lượng, Sở Tài nguyên
445

và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt trữ lượng
khoáng sản.
+ Khi nhận được hồ sơ trình phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ
quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trữ lượng
khoáng sản ban hành quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong
báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản.
Bước 5: Thông báo cho Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ
tục hành chính thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản (Bản chính-theo mẫu);
hồ sơ
báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản hoặc báo cáo kết quả thăm dò
nâng cấp trữ lượng khoáng sản, các phụ lục, bản vẽ và tài liệu nguyên
thủy có liên quan (Bản chính-theo mẫu); Tài liệu luận giải chỉ tiêu tính
trữ lượng hoặc báo cáo khả thi của dự án đầu tư khai thác khoáng sản;
Biên bản nghiệm thu khối lượng, chất lượng công trình thăm dò
khoáng sản đã thi công của tổ chức, cá nhân; Báo cáo kết quả giám sát
thi công đề án thăm dò khoáng sản.
- Đề án thăm dò khoáng sản đã được thẩm định và Giấy phép thăm dò
khoáng sản; Giấy phép khai thác khoáng sản trong trường hợp thăm dò
nâng cấp trữ lượng khoáng sản trong khu vực được phép khai thác
(Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản
chính để đối chiếu).
- Dữ liệu của tài liệu báo cáo kết quả thăm dò (Báo cáo kết quả thăm dò
khoáng sản, các phụ lục, bản vẽ và tài liệu nguyên thủy có liên quan;
phụ lục luận giải chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng khoáng sản hoặc báo
cáo khả thi của dự án đầu tư khai thác khoáng sản; biên bản nghiệm
thu khối lượng, chất lượng công trình thăm dò khoáng sản đã thi công
của tổ chức, cá nhân; báo cáo kết quả giám sát thi công đề án thăm dò
khoáng sản) ghi trên đĩa CD (01 bộ).
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Thời hạn giải quyết
Thời gian tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt trữ lượng bổ sung, hoàn
thiện báo cáo thăm dò khoáng sản không tính vào thời gian giải quyết
hồ sơ hồ sơ.
Tổ chức, cá nhân.
Đối tượng thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Sở Công thương; Sở Khoa học và Công nghệ;
UBND các huyện, thành phố;
Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản.
Kết quả
Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản:
Phí, Lệ phí
- Tổng chi phí thăm dò khoáng sản thực tế (không bao gồm thuế
GTGT) đến 01 tỷ đồng mức thu 10 triệu đồng.
- Tổng chi phí thăm dò khoáng sản thực tế (không bao gồm thuế
GTGT) trên 01 tỷ đến 10 tỷ đồng mức thu 10 triệu đồng + (0,5% x
phần tổng chi phí trên 1 tỷ đồng).
- Tổng chi phí thăm dò khoáng sản thực tế (không bao gồm thuế
GTGT) trên 10 tỷ đến 20 tỷ đồng mức thu 55 triệu đồng + (0,3% x
phần tổng chi phí trên 10 tỷ đồng).
- Tổng chi phí thăm dò khoáng sản thực tế (không bao gồm thuế
GTGT) trên 20 tỷ đồng mức thu 85 triệu đồng + (0,2% x phần tổng chi
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Tên mẫu đơn, tờ khai

Yêu cầu điều kiện
Căn cứ pháp lý

phí trên 20 tỷ đồng).
- Đơn đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản (Mẫu số 19 Thông tư số
45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016).
- Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản (Mẫu số 39 Thông tư số
45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016).
Không
- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 2010.
- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ;
- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 22/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường
- Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính.
- Thông tư số 44/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường.
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Mẫu số 19. Đơn đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Địa danh, ngày... tháng... năm...
ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố.........
(Tên tổ chức, cá nhân).................................................................................
Trụ sở tại:......................................................................................................
Điện thoại:....................................., Fax........................................................
Đã hoàn thành công tác thi công các công trình thăm dò khoáng sản…. …….theo Giấy phép
thăm dò khoáng sản số ....... ngày.... tháng..... năm...... của ..../hoặc theo đề án thăm dò nâng cấp trữ
lượng khoáng sản trong phạm vi khu vực được phép khai thác theo Giấy phép khai thác khoáng sản
số...... ngày.... tháng.... năm.... của..... (Bộ Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương);
(Tên tổ chức, cá nhân)...... đã thành lập báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản (tên báo cáo).....
(Tên tổ chức, cá nhân)......xin chịu trách nhiệm trước (Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng
sản quốc gia/Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)......về tính trung thực, chính
xác của các tài liệu nguyên thuỷ trong nội dung báo cáo.
(Tên tổ chức, cá nhân)...... kính đề nghị (Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc
gia/Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)…..thẩm định thông qua báo cáo và
phê duyệt trữ lượng khoáng sản……đã tính trong báo cáo./.
Tổ chức, cá nhân làm đơn
(Ký tên, đóng dấu)
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Mẫu số 39. Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP
THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

BÁO CÁO KẾT QUẢ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN
(tên khoáng sản)…., tại xã…, huyện…, tỉnh…
THUYẾT MINH
(Trữ lượng tính đến ngày...tháng...năm…)

Địa danh, tháng… năm...
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TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP
THĂM DÒ KHOÁNG SẢN
_______________________

Tác giả:…….
Chủ biên:…..

BÁO CÁO KẾT QUẢ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN
(tên khoáng sản)…., tại xã…, huyện…, tỉnh…
THUYẾT MINH
(Trữ lượng tính đến ngày...tháng...năm...)

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY
PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN
(Chức danh)

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
(Chức danh)

Ký, đóng dấu
(Họ và tên)

Ký, đóng dấu
(Họ và tên)

Địa danh, tháng.....năm.....
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NỘI DUNG BÁO CÁO KẾT QỦA THĂM DÒ KHOÁNG SẢN
MỞ ĐẦU
- Cơ sở pháp lý thành lập báo cáo.
- Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, cơ quan giám sát.
- Mục tiêu và nhiệm vụ của công tác thăm dò, thời gian thực hiện.
- Phương pháp, khối lượng công trình chủ yếu đã hoàn thành, trữ lượng đạt được.
CHƯƠNG 1
KHÁI QUÁT VỀ KHU THĂM DÒ
- Vị trí hành chính và địa lý của khu thăm dò, ranh giới và diện tích thăm dò;
- Khái quát về địa hình, khí hậu, mạng lưới sông suối, tình hình dân cư, kinh tế, văn hoá.
Điều kiện giao thông vận tải, cơ sở công nghiệp, nông nghiệp.
- Khái quát công tác nghiên cứu địa chất khu vực, lịch sử phát hiện, công tác điều tra, tìm
kiếm và thăm dò đã tiến hành trước đây và hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản (nếu có).
CHƯƠNG 2.
ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO ĐỊA CHẤT MỎ
- Khái quát về vị trí khu thăm dò trong cấu trúc địa chất chung của vùng (khái quát về địa
tầng, magma, kiến tạo vv);
- Đặc điểm địa chất mỏ: khái quát về địa tầng, magma, kiến tạo và các yếu tố khống chế các
thân quặng.
- Đặc điểm các thân khoáng sản: Số lượng, vị trí phân bố, mối liên kết của các thân khoáng
sản theo đường phương và hướng cắm.
- Khái quát đặc điểm cấu tạo từng thân khoáng: Hình dáng, chiều dày, kích thước theo đường
phương, hướng dốc, thế nằm, đặc điểm vót nhọn, công trình khống chế. Trình bày đặc điểm biến
đổi các thông số của thân khoáng trong không gian, sự phân bố các thành phần có ích chính, đi
kèm, các tạp chất có hại, đặc điểm phân bố các khoảnh giàu, nghèo quặng, quan hệ giữa thân
khoáng và đá vây quanh. Thành phần và đặc điểm phân bố các lớp kẹp không chứa quặng hoặc
quặng không đạt chỉ tiêu tính trữ lượng, tỷ lệ của chúng trong thân khoáng. Đặc điểm phong hoá, sự
biến đổi nguyên sinh và thứ sinh của khoáng sản và đá vây quanh.
Ở những mỏ có biểu hiện karst ngầm hoặc lộ trên mặt phải lý giải các phương pháp xác định
mức độ karst.
Đối với các mỏ sa khoáng tiến hành mô tả đặc điểm địa mạo (cổ địa lý) tích tụ sa khoáng,
điều kiện thế nằm của sa khoáng, đặc điểm hình dáng, kích thước, cấu tạo và thành phần của vỉa sản
phẩm, thành phần và chiều dày lớp phủ, cấu tạo địa chất đáy sa khoáng, hàm lượng các thành phần
có ích chính trong cát quặng, trong lớp phủ và trong đá lót đáy; hình dáng, kích thước, mức độ mài
tròn các khoáng vật có ích, hàm lượng các thành phần chứa trong khoáng vật (đối với vàng: tuổi
vàng). Thành phần cấp hạt, độ chứa sét, chứa đá tảng, sũng nước v.v...
Đối với các mỏ than cần thống kê số luợng vỉa đã phát hiện có thể khai thác, không khai thác.
Các vỉa có thể khai thác mô tả chỉ tiết vị trí, chiều sâu, đặc tính đất đá vách, trụ vỉa than, các dấu
hiệu để nối vỉa. Diện phân bố chung và phân bố công nghiệp của vỉa; số công trình bắt vỉa…Đối
với các vỉa đang khai thác cần chỉ dẫn diện tích và độ sâu khai thác, chiều dày, cấu tạo vỉa; so sánh
kết quả khai thác với thăm dò.
CHƯƠNG 3
CÔNG TÁC THĂM DÒ ĐỊA CHẤT VÀ
CÁC VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
1. Công tác thăm dò địa chất
- Cơ sở phân chia nhóm mỏ cần căn cứ trên cơ sở đặc điểm cấu tạo địa chất mỏ, kết quả
nghiên cứu thống kê và địa thống kê một số thông số đặc trưng thân quặng như hệ số biến đổi chiều
dầy, hàm lượng, tính dị hướng, bán kính ảnh hưởng....;
- Mạng lưới công trình thăm dò đã được áp dụng cho từng cấp trữ lượng, cách thức bố trí
công trình thăm dò;
- Báo cáo chi tiết hệ phương pháp, khối lượng đã thực hiện và kết quả đạt được theo các yêu
cầu như sau:
1.1. Công tác trắc địa:
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a) Mục tiêu, nhiệm vụ, khối lượng
Nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ, khối luợng các hạng mục công việc đã thực hiện;
b) Nội dung công tác kỹ thuật
- Thành lập luới khống chế mặt phẳng và độ cao: Nêu từng loại lưới khống chế mặt phẳng, độ
cao khu vực và lưới đo vẽ tăng dày đã thành lập; thiết bị đã sử dụng đo, phương pháp đo, phương
pháp tính toán, bình sai; so sánh sai số đo đạc với hạn sai quy định tại quy định hiện hành và đề án
phê duyệt.
- Thành lập bản đồ địa hình: nêu phương pháp, thiết bị thành lập bản đồ địa hình, khoảng cao
đều, múi chiếu và kinh tuyến trục khu vực thành lập bản đồ, mật độ trung bình điểm chi tiết trên
dm2 bản đồ…
- Công tác trắc địa công trình: Phuơng pháp xác định vị trí công trình từ thiết kế ra thực địa và
đo thu về bản đồ; phương pháp định tuyến tuyến thăm dò, điểm trên tuyến…
- Đánh giá chung về chất lượng công tác trắc địa và kết quả đạt được.
c) Các sản phẩm:
- Tài liệu nguyên thủy: File gốc đo lưới giải tích 1,2 bằng công nghệ GPS cùng sổ đo trạm
máy; Sổ đo lưới giải tích 1, 2 và đa giác 2 (nếu đo bằng phương pháp truyền thống); Sổ đo lưới đường
chuyền kinh vĩ; Sổ đo mặt cắt chi tiết; Sổ đo chi tiết địa hình với hệ thống tọa độ được trút ra từ các
file đo của máy toàn đạc điện tử; Sổ đo tọa độ, độ cao điểm công trình địa chất; Sổ thống kê tọa độ,
độ cao điểm công trình địa chất; Sổ đo độ cao (nếu dẫn độ cao bằng phương pháp đo cao hình học);
Phiếu cấp tọa độ, độ cao các điểm gốc và bản đồ địa hình (nếu có);
- Tài liệu tổng hợp: Bảng tính toán bình sai luới lưới khống chế mặt phẳng, độ cao khu vực và lưới
đo vẽ tăng dày, hành trình thủy chuẩn các cấp (nếu có); Bảng thống kê tọa độ, độ cao các điểm lưới khống
chế mặt phẳng, độ cao đã thành lập, tọa độ, độ cao công trình địa chất và bảng (hoặc file) tọa độ, độ cao
các điểm đo chi tiết địa hình; Sơ đồ lưới khống chế mặt phẳng và độ cao; Bản đồ địa hình và mặt cắt địa
hình (nếu có); (thành lập phụ lục riêng cho công tác trắc địa).
1.2. Công tác địa chất:
Gồm các dạng công viêc: đo vẽ lập bản đồ địa chất khoáng sản và các dạng công việc khác
như: địa hóa, trọng sa, nghiên cứu chuyên đề … (nếu có).
a) Mục tiêu, nhiệm vụ, khối lượng
Nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ, khối luợng cụ thể của các dạng công việc đã thực hiện.
b) Nội dung công tác kỹ thuật
Mô tả cụ thể, đầy đủ cách thức tiến hành thực tế các công việc đã
thực hiện, đánh giá các chỉ tiêu so với quy định và kết quả đạt đuợc phục vụ công tác thăm dò.
c) Các sản phẩm:
- Tài liệu nguyên thủy: Nhật ký địa chất và bản đồ hành trình kèm theo; Bản đồ/sơ đồ bố trí
công trình (thực tế); Các sổ thống kê mẫu, thống kê công trình thăm dò; Ảnh chụp vết lộ quan
trọng.
- Tài liệu tổng hợp: quy định tại phần Phụ lục
1.3. Công tác địa vật lý:
a) Đối với công tác địa vật lý chung:
Nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ, khối luợng, phương pháp tiến hành, máy móc-thiết bị sử dụng,
chất lượng tài liệu, đánh giá kết quả đạt đuợc và hiệu quả từng phương pháp.
b) Đối với công tác địa vật lý lỗ khoan:
Nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ, phương pháp đã lựa chọn; cách thức đo, ghi, biểu diễn biểu đồ địa
vật lý lỗ khoan; phương pháp phân tích tài liệu, xác định chiều dày, vách, trụ, hàm lượng khoáng
sản...theo từng phương pháp tương ứng; xác lập cột địa tầng địa vật lý lỗ khoan và so sánh với cột
địa tầng thực tế khoan; mức độ sử dụng kết quả địa vật lý lỗ khoan trong việc xác định chiều dày và
tính trữ luợng...
c) Các sản phẩm:
- Tài liệu nguyên thủy: Sổ đo các phương pháp địa vật lý thực hiện trong đề án (điện, từ, xạ, trọng
lực…); Các tài liệu hiệu chuẩn, kiểm chuẩn thiết bị địa vật lý theo quy định; Các sổ đo kiểm tra, sổ
đánh giá chất lượng tài liệu thực địa; Nhật ký đo carota lỗ khoan; Các file kết quả đo địa vật lý lưu
trên thiết bị đo hoặc máy tính; Các tài liệu thực tế hàng ngày, từng hành trình biểu diễn dưới dạng
đường cong, sơ đồ, đồ thị, mặt cắt tương ứng với từng phương pháp thi công thực tế.
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- Tài liệu tổng hợp: báo cáo thuyết minh và các bản vẽ phân tích, xử lý tương ứng với từng
phương pháp đã thi công theo quy định địa vật lý hiện hành (thành lập phụ lục riêng về công tác địa
vật lý).
1.4. Thi công công trình thăm dò
a) Công trình khai đào:
Nêu rõ mục đích, nhiệm vụ và cơ sở bố trí công trình; khối lượng đã thực hiện; quy cách kỹ
thuật áp dụng và đánh giá hiệu quả, kết quả từng loại hình công trình.
b) Công trình khoan:
Nêu rõ mục đích, nhiệm vụ và bố trí mạng luới công trình khoan; thiết bị và công nghệ khoan,
kết cấu và độ sâu các lỗ khoan; số lượng và khối luợng khoan, trạng thái lỗ khoan; tỷ lệ thu hồi mẫu
lõi khoan qua đá, qua quặng (có thể tính theo trọng lượng hoặc thể tích đối với khoan lấy mẫu sa
khoáng). Đánh giá hiệu quả công trình khoan lấy mẫu phục vụ công tác nghiên cứu địa chất và tính
trữ luợng.
c) Các sản phẩm:
- Tài liệu nguyên thủy: Sổ đăng ký công trình; Thiết đồ công trình khai đào (vết lộ, hố, hào, giếng,
lò); Sổ theo dõi địa chất lỗ khoan; Nhật ký khoan (sổ khoan); Thiết đồ lỗ khoan tổng hợp; Ảnh chụp mẫu
công trình khai đào, mẫu lõi khoan.
- Tài liệu tổng hợp: quy định tại phần Phụ lục
1.5. Công tác lấy, gia công và phân tích mẫu
a) Mục tiêu, nhiệm vụ, khối lượng
Nêu rõ mục đích, nhiệm vụ, khối luợng cụ thể của từng loại mẫu về các phương pháp lấy, gia
công, phân tích mẫu đã áp dụng: chủng loại, số lượng, kích thước, khoảng cách giữa các mẫu, sơ đồ
gia công mẫu phân tích định lượng, phương pháp phân tích, số lượng mẫu kiểm tra; kết quả kiểm
tra, đánh giá sai số và khả năng sử dụng số liệu phân tích trong việc luận giải và tính trữ lượng
khoáng sản.
b) Nội dung kỹ thuật
- Lấy mẫu: Mô tả chính xác quá trình lấy mẫu đã thực hiện. Đối với mỗi loại mẫucần nêu
được mục đích, vị trí, cách thức, khối lượng mẫu (kích thước), số lượng (tất cả quá trình này đều
phải phù hợp với hồ sơ ghi chép thực tế).
- Gia công mẫu: nêu rõ quy trình gia công, sơ đồ rút gọn mẫu thực tế.
- Phân tích mẫu: nêu đầy đủ chỉ tiêu phân tích, phương pháp phân tích, số lượng mẫu, phòng
thí nghiệm thực hiện đối với mỗi loại mẫu.
- Đánh giá chất lượng kết quả phân tích mẫu: tuân thủ theo các quy định hiện hành về loại
mẫu kiểm soát, số lượng, bảng tính toán sai số.
c) Các sản phẩm
- Tài liệu nguyên thủy: Sổ lấy mẫu; Sổ đăng ký mẫu gia công, phân tích; Phiếu gửi mẫu;
Phiếu chứng nhận kết quả thử nghiệm.
- Tài liệu tổng hợp: Sổ tổng hợp các loại mẫu; Phụ lục thống kê, đánh giá sai số theo biểu mẫu
quy định.
2. Các vấn đề về bảo vệ tài nguyên, môi trường
Các loại mẫu đã lấy để thí nghiệm, xác định sự có mặt của các khoáng sản khác, khoáng sản
quý hiếm, phóng xạ vv để đề xuất phương án thu hồi bảo vệ khi khai thác khoáng sản chính.
Ảnh hưởng của công tác thăm dò đến môi trường xung quanh được phản ánh thông qua mức
độ biến đổi cảnh quan thiên nhiên trong vùng, sự thay đổi chế độ nước mặt, nước ngầm, sự nhiễm
bẩn bầu khí quyển, thuỷ quyển và giảm độ phì nhiêu của đất trồng và các ảnh hưởng tiêu cực khác.
Các giải pháp làm giảm thiểu tác động môi trường đã được thực hiện.
3. Những thay đổi về diện tích, phương pháp, khối lượng: nêu rõ nguyên nhân và đánh
giá tác động của sự thay đổi.
CHƯƠNG 4
ĐẶC ĐIỂM CHẤT LƯỢNG VÀ TÍNH CHẤT
CÔNG NGHỆ CỦA KHOÁNG SẢN
1. Đặc điểm chất lượng khoáng sản
- Phân chia các loại, kiểu quặng tự nhiên và công nghiệp;
- Thành phần khoáng vật quặng chính, đi kèm và phi quặng của các loại quặng, thân quặng và
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toàn mỏ.
- Các tính chất về cơ lý, cấu tạo, kiến trúc và các đặc điểm khác. Quy luật phân bố các loại,
kiểu quặng tự nhiên, hạng quặng công nghiệp và tỷ lệ của chúng trong phạm vi mỏ (khoảnh mỏ) và
trong từng thân khoáng. Sự biến đổi thành phần và tính chất cơ lý của quặng trong đới phong hoá
(oxy hoá), độ sâu phát triển của đới này. Các tiêu chuẩn phân chia theo mức độ phong hoá
- Thành phần hoá: Sự biến đổi thành phần chính theo mẫu đơn, theo khối tính trữ lượng của các
loại quặng, thân quặng và toàn mỏ; hàm lượng các nguyên tố, thành phần có ích chính và tạp chất có
hại. Xác định mối tương quan giữa các thành phần có ích chính và đi kèm. Đánh giá khả năng khai thác
lựa chọn và chế biến các loại, kiểu quặng công nghiệp, các thành phần chính và đi kèm.
Đối với than, cần thống kê và đánh giá số luợng, chất luợng công tác lấy, phân tích mẫu.
Đánh giá trạng thái tự nhiên và tính chất vật lý, thành phần thạch học của than theo từng vỉa than;
phương pháp tính và xác định độ tro trung bình, độ tro hàng hóa; thành phần tro, độ nóng chảy của
tro than, thành phần lưu huỳnh, photpho đối với than giàu lưu huỳnh, photpho... Tính chất cơ lý của
than: Tỷ trọng, độ kiên cố, độ bền cơ học (riêng cho từng loại ôxy hóa và chưa ôxy hóa). Đối với
vỉa phức tạp cần mô tả chi tiết thành phần, cấu tạo địa chất, đặc tính cơ lý các lớp đá kẹp; mức độ
thay đổi thành phần và tính chất của than khi để ngoài trời; đánh giá sự có mặt các khoáng sản có
ích trong than, lớp phủ, đá vây quanh (nếu có). Kiến nghị về phương pháp sử dụng hợp lý nguồn tài
nguyên than đã thăm dò; sản phẩm đi kèm (nếu có).
2 . Tính chất công nghệ của quặng
- Phương pháp lấy mẫu và nghiên cứu thí nghiệm tính chất công nghệ của quặng. Tính đại
diện của mẫu về khối lượng, vị trí không gian, thành phần vật chất, hàm lượng các thành phần có
ích chính, đi kèm và các chỉ tiêu khác đối với thân khoáng sản, toàn mỏ.
- Kết quả nghiên cứu tính chất công nghệ của khoáng sản quy mô phòng thí nghiệm, phòng
thí nghiệm mở rộng, bán công nghiệp vv.
- Các tổ chức thực hiện chương trình nghiên cứu và kết quả đạt được.
- Kết luận về tính chất công nghệ, khả năng làm giàu, chế biến và sử dụng trong công nghiệp.
- Đánh giá mức độ sử dụng kết quả nghiên cứu mẫu công nghệ để thiết kế sơ đồ công nghệ
chế biến thu hồi tổng hợp các thành phần có ích. So sánh các thông số kinh tế - kỹ thuật thu được
với các chỉ tiêu của xí nghiệp chế biến nguyên liệu khoáng có thành phần tương tự ở trong nước và
ở nước ngoài.
CHƯƠNG 5
ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN, ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH VÀ ĐIỀU KIỆN KỸ
THUẬT KHAI THÁC MỎ
1. Công tác đo vẽ ĐCTV-ĐCCT
a) Mục tiêu, nhiệm vụ, khối lượng
Nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ, khối luợng cụ thể của các công tác nghiên cứu địa chất thuỷ văn
(ĐCTV) và địa chất công trình (ĐCCT) đã tiến hành.
b) Nội dung công tác kỹ thuật
Mô tả cụ thể, đầy đủ cách thức tiến hành thực tế các công việc đã
thực hiện (Đo vẽ lập sơ đồ/bản đồ ĐCTV-ĐCCT, Khoan ĐCTV- ĐCCT chuyên môn, Quan trắc
đơn giản ĐCTV-ĐCCT, Quan trắc động thái nước mặt, nước ngầm tại các trạm, Bơm nước thí
nghiệm, Múc nuớc thí nghiệm, Công tác lấy, gia công, phân tích mẫu cơ lý đất đá, nước, vi sinh...),
đánh giá các chỉ tiêu so với quy định và kết quả đạt đuợc phục vụ công tác thăm dò.
c) Các sản phẩm:
- Tài liệu nguyên thủy: Nhật ký ĐCTV-ĐCCT và bản đồ tài liệu thực tế kèm theo; Các mặt
cắt ĐCTV - ĐCCT tỷ lệ tương ứng với bản đồ ĐCTV- ĐCCT; Các loại sổ liên quan đến các công
tác ĐCTV – ĐCCT đã thực hiện (Sổ quan trắc ĐCTV-ĐCCT công trình khoan, khai đào; Sổ bơm
nước thí nghiệm lỗ khoan; Sổ đổ nước thí nghiệm; Sổ quan trắc động thái nuớc mặt, nước ngầm; Sổ
tổng hợp Tài liệu khí tuợng thủy văn; Sổ lấy mẫu cơ lý đất, Sổ lấy mẫu cơ lý đá, Sổ lấy mẫu nước,
Sổ lấy mẫu vi sinh...).
- Tài liệu tổng hợp: quy định tại phần Phụ lục
2. Đặc điểm địa chất thuỷ văn
a. Đặc điểm nước mặt
- Mạng lưới sông suối, chiều dài, rộng và sâu của các dòng sông suối. Độ dốc lòng sông, mức
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độ uốn khúc, đặc điểm phù sa…
- Độ cao mực nước sông suối, lưu lượng nước vào mùa khô, mùa mưa, sự biến đổi hàng
tháng.
- Chế độ lũ lụt và diện tích bị ngập nước. Đặc điểm các dòng chảy tạm thời như ao, hồ, đầm
lầy v.v… và sự ảnh hưởng của chúng đối với khai thác mỏ.
b. Đặc điểm nước ngầm
- Phân chia phức hệ địa chất thuỷ văn, mô tả các đơn vị chứa nước theo thứ tự tuổi địa tầng từ
trẻ đến già. Diện tích phân bố, thành phần thạch học, khoáng vật của đá, thành phần hạt, tính phân
lớp, độ nứt nẻ, mức độ karst hoá, vật chất đầm lầy, hang hốc karst và khe nứt, sản trạng và chiều
dày của lớp.
-Tính chất vật lý và tính thấm nước của đá chứa nước, độ phong phú của nước. Tính chất thuỷ
lực (không áp, có áp). Chiều sâu mực nước ngầm (hay mực áp lực) và động thái của chúng. Mức độ
chênh lệch của mực nước (mực áp lực) so với gốc xâm thực địa phương và so với mức sâu nhất dự
kiến khai thác. Sự liên hệ thuỷ lực giữa các tầng chứa nước và giữa nước mặt và nước ngầm.
- Đặc tính ĐCTV của đới phong hoá, của đới phá huỷ kiến tạo và các đứt gãy lớn cắt qua các
thân khoáng.
- Đặc điểm các tầng (lớp) cách nước.
- Đánh giá các nguồn nước và dự tính lượng nước có thể chảy vào mỏ. Khi tính toán phải căn
cứ vào đặc điểm nguồn nước và dựa vào các mặt cắt ĐCTV để chọn sơ đồ, phương pháp và công
thức tính phù hợp. Khi trong vùng nghiên cứu có mỏ đã hoặc đang khai thác có điều kiện ĐCTV
tương tự với mỏ thăm dò thì nhất thiết phải sử dụng các số liệu thực tế về lượng nước chảy vào mỏ
để đánh giá điều kiện ĐCTV của mỏ thăm dò. So sánh kết quả tính toán với số liệu thực tế để tìm
hiểu nguyên nhân khắc phục. Đánh giá mức độ tin cậy của các số liệu tính toán.
- Dự đoán khả năng nước chảy vào mỏ khi hoạt động khai thác tiến đến gần sông, hồ, các
công trình chứa nước hoặc các giếng khai thác cũ chứa nước. Khả năng bục nước chảy vào mỏ, biện
pháp xử lý.
- Đánh giá các nguồn cung cấp nước sinh hoạt và nước kỹ thuật.
- Xác định số lượng và chất lượng của nguồn nước mặt và nước ngầm. Tính chất vật lý và
thành phần hoá học của nước. Hàm lượng chất độc hại và lượng vi trùng trong nước. Đánh giá tính
chất ăn mòn của nước đối với bê tông và kim loại. Khă năng sử dụng nước tháo khô mỏ vào mục
đích cấp nước sinh hoạt. Điều kiện bảo vệ vệ sinh các nguồn nước cấp cho ăn uống.
3. Đặc điểm địa chất công trình
Khái quát về sự phân bố các loại đất đá theo diện và theo chiều sâu trong phạm vi thăm dò.
Mô tả các loại đất đá theo thứ tự từ trên xuống dưới. Trạng thái đất đá khi còn tươi và khi đã bị
phong hoá. Tính chất cơ lý của đất, đá nửa cứng, đá cứng, đặc biệt ở trụ và vách, quặng. Tính chất
cơ lý của đất đá trong đới phá huỷ, đới phong hoá. Phương pháp nghiên cứu thí nghiệm xác định
các chỉ tiêu cơ lý, đánh giá mức độ tin cậy của các kết quả thu được. So sánh các kết quả thí nghiệm
trong phòng và ngoài trời (nếu có). Đối chiếu các số liệu thí nghiệm với số liệu của mỏ đã hoặc
đang khai thác có điều kiện ĐCCT tương tự.
Các hiện tượng địa chất tự nhiên và địa chất công trình.
Diện phân bố, quy mô và giai đoạn phát triển, điều kiện và nguyên nhân phát sinh (trượt lở,
mương xói, karst, xói ngầm, bùng nền...). Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển các hiện tượng.
Mức độ nguy hại của chúng đối với xây dựng và khai thác mỏ. Biện pháp ngăn ngừa và xử lý.
4. Điều kiện kỹ thuật khai thác mỏ
- Khái quát cơ sở hạ tầng khu mỏ, mô tả các điều kiện địa chất – khai thác của mỏ ảnh hưởng
tới phương pháp, công nghệ khai thác mỏ (địa hình, chiều dày và đặc điểm thạch học của trầm tích
phủ, mức độ phức tạp về cấu tạo thân khoáng, chiều dày và sự biến đổi của chúng).
- Đối với mỏ dự kiến khai thác lộ thiên cần có các số liệu về tính chất, thành phần và chiều
dày của đất đá phủ. Đặc điểm phong hoá, thành phần thạch học, đặc điểm phân lớp, hướng cắm và
góc dốc của vỉa... làm căn cứ để tính toán xác định hệ số bóc trung bình, tối đa, góc dốc bờ tầng, bờ
moong khai trường.
- Đối với mỏ dự kiến khai thác hầm lò, mô tả các tính chất cơ lý của đá vách, đá trụ và thân
khoáng cũng như đất đá trong đới mềm yếu (đới phong hoá, karst, đới dập vỡ kiến tạo v.v...) cho
phép tính toán, xác định áp lực đá lên nóc, đáy và hông lò và lên thành giếng mỏ. Các yếu tố khác
455

làm phức tạp hoá trong quá trình khai thác như: mức độ karst, cát chảy, bục nước, khí độc hại, mức
độ chứa phóng xạ của quặng và đất đá vây quanh, sự có mặt của các hợp chất độc hại, mức độ độc
hại của bụi khi tiến hành công tác khai thác và các yếu tố khác ảnh hưởng tới sức khoẻ con người.
- Phạm vi diện tích không chứa khoáng sản cho phép bố trí các hạng mục công trình sản xuất
và sinh hoạt cũng như sử dụng làm bãi thải.
CHƯƠNG 6
CÔNG TÁC TÍNH TRỮ LƯỢNG
- Chỉ tiêu dùng để tính trữ lượng theo Phụ lục báo cáo luận giải chỉ tiêu tạm thời tính trữ
luợng khoáng sản;
- Luận giải về tính hợp lý của phương pháp tính trữ lượng được áp dụng;
- Nguyên tắc, cách thức khoanh nối thân khoáng tính trữ luợng;
- Phân khối và xếp cấp trữ lượng.
- Xác định các thông số tính trữ lượng.
- Kết quả tính trữ luợng khoáng sản chính, khoáng sản và thành phần có ích đi kèm (nếu có);
khối lượng đất bốc, đá kẹp.
- Tổng hợp trữ lượng có khả năng khai thác lộ thiên, trữ lượng khai thác hầm lò (nếu có).
Trong trường hợp sử dụng phần mềm chuyên dùng để tính trữ lượng, cần phải mô tả phương
pháp, quy trình tính toán đảm bảo khả năng xem xét, kiểm tra và hiệu chỉnh các cơ sở dữ liệu
(database) như: toạ độ công trình thăm dò, hành trình lỗ khoan, các trường địa chất, vị trí và kết quả
lấy mẫu. Nguyên tắc nội ngoại suy, kết quả xác lập mô hình hoá thân khoáng, mô tả các đặc trưng
về tính dị hướng, biểu đồ variogram, xác định kích thước các vi khối tính trữ lượng và các thông số
liên quan (chiều dày, hàm lượng, diện tích của chúng).
CHƯƠNG 7
HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THĂM DÒ
- Chi phí chung cho công tác thăm dò, trong đó những hạng mục công việc chính được trình
bày chi tiết;
- Giá thành thăm dò một tấn (một đơn vị tính) trữ lượng.
- Phân tích tính đúng đắn của các phương pháp công tác đã được áp dụng và những đề nghị để
nâng cao hiệu quả thăm dò.
KẾT LUẬN
- Trình bày tóm tắt những nội dung công việc chính đã hoàn thàn;
- Kết quả chính báo cáo thăm dò đã đạt đuợc;
- Công tác nghiên cứu chất lượng và tính chất công nghệ của quặng;
- Kết quả tính trữ lượng;
- Điều kiện ĐCTV - ĐCCT;
- Đánh giá triển vọng chung của mỏ và kiến nghị công tác nghiên cứu tiếp theo.
NỘI DUNG BÁO CÁO LUẬN GIẢI CHỈ TIÊU TẠM THỜI TÍNH TRỮ LƯỢNG KHOÁNG
SẢN
- Khái quát về mỏ và khu vực thăm dò khoáng sản;
- Đặc điểm cấu tạo địa chất mỏ;
- Công tác thăm dò đã tiến hành;
- Cơ sở lựa chọn các thông số chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng khoáng sản xác định trên cơ sở
các số liệu về địa chất mỏ, thành phần vật chất và tính chất công nghệ của quặng, điều kiện kỹ thuật
khai thác mỏ thu thập đuợc trong quá trình thăm dò; các tiêu chuẩn nhà nuớc, tiêu chuẩn ngành, các
yêu cầu công nghiệp và các chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng áp dụng cho các mỏ có cấu tạo địa chất,
thành phần vật chất và điều kiện khai thác tuơng tự đang khai thác hoặc đã thăm dò trong vùng. Các
thông số cần luận giải trong báo cáo:
a) Chỉ tiêu về chất luợng khoáng sản:
- Hàm lượng biên các thành phần có ích (hoặc quy đổi về hàm lượng của một thành phần có ích
chính quy uớc đối với mỏ tổng hợp). Hàm lượng biên của các thành phần có ích quy định cho mẫu đơn khi
ranh giới thân khoáng không rõ ràng;
- Hàm lượng công nghiệp tối thiểu thành phần có ích (hoặc quy đổi về hàm lượng của một
thành phần có ích chính quy uớc đối với mỏ tổng hợp). Hàm lượng công nghiệp tối thiểu quy định
cho các khối tính trữ lượng khoáng sản. Truờng hợp đặc biệt có thể quy định cho nhóm khối trữ
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lượng hoặc toàn mỏ;
- Hàm lượng tối đa đối với thành phần có hại. Chỉ tiêu này quy định cho mẫu đơn và khối tính
trữ lượng hoặc toàn mỏ;
- Hệ số chứa quặng tối thiểu trong khối tính trữ lượng. Chỉ tiêu này áp dụng cho các mỏ có sự
phân bố khoáng sản có ích không liên tục hoặc dạng ổ, khi trữ lượng đạt chỉ tiêu không thể khoanh
nối riêng trên cơ sở các tiêu chuẩn địa chất hoặc điều kiện kinh tế kỹ thuật và việc tính trữ lượng
phải thực hiện bằng phuơng pháp xác suất trong phạm vi đới quặng (vỉa quặng, thân quặng);
b) Chỉ tiêu về chiều dày tính trữ luợng:
- Chiều dày tối thiểu thân khoáng (vỉa, thân, mạch quặng, hoặc tích mét phần trăm tối thiểu
(hoặc gam.met tối thiểu);
- Chiều dày tối đa cho phép của lớp đá hoặc quặng không đạt chỉ tiêu nằm bên trong thân
khoáng đuợc khoanh vào ranh giới tính trữ lượng;
- Chiều sâu tối đa tính trữ lượng, chiều dày giới hạn của đá phủ hoặc hệ số bóc đất tối đa.
Ngoài các nội dung trên, tùy thuộc vào đặc điểm cấu tạo địa chất, điều kiện kỹ thuật khai thác
mỏ, loại khoáng sản, thành phần vật chất khoáng sản, lĩnh vực sử dụng và yêu cầu công nghiệp cần
bổ sung thêm các quy định vào chỉ tiêu cho phù hợp với từng đối tuợng cụ thể.
Kết quả tính trữ luợng theo các phuơng án hàm luợng đã lựa chọn; so sánh và đề xuất chỉ
tiêu tạm thời tính trữ luợng tối ưu cho mỏ.
DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Liệt kê các tài liệu đã xuất bản, các nguồn lưu trữ và các nguồn khác đã được sử dụng khi
thành lập báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản trình Hội đồng ĐGTLKSQG. Nêu tên tài liệu, tác
giả, năm và nơi xuất bản (thành lập).
CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO BÁO CÁO
1. Phụ lục số 1: Báo cáo luận giải chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng khoáng sản
2. Phụ lục số 2: Công tác trắc địa (toàn bộ nội dung công tác trắc địa)
3. Phụ lục số 3: Kết quả phân tích các loại mẫu
4. Phụ lục số 4: Kết quả tính toán (gồm sai số phân tích mẫu, thông kê hàm lượng, chiều dày
theo mẫu đơn, công trình, thân quặng…)
5. Phụ lục số 5: Kết quả tính trữ lượng (gồm kết quả tính hàm lượng trung bình công trình,
khối trữ lượng, thể trọng, trữ lượng, tài nguyên….)
6. Phụ lục số 6: Công tác ĐCTV-ĐCCT (bao gồm toàn bộ các hạng mục của thủy văn và
công trình)
7. Phụ lục số 7: Công tác Địa vật lý (nếu có)
8. Phụ lục số 8: Kết quả thí nghiệm mẫu công nghệ
9. Phụ lục số 9: Tập thiết đồ công trình (khoan, hào, giếng, lò, vết lộ)
CÁC BẢN VẼ KÈM THEO BÁO CÁO
Các bản vẽ phải thành lập với số lượng ít nhất nhưng đảm bảo đưa vào đầy đủ nhất các tài
liệu, thông tin, số liệu thăm dò và thể hiện được cấu trúc, hình dáng, kích thước và thế nằm của thân
khoáng, đặc điểm địa chất, ĐCTV và ĐCCT của mỏ.
Bản vẽ phải thành lập rõ ràng, chính xác, chỉ dẫn đầy đủ, đảm bảo tính thống nhất.
Dưới đây là các bản vẽ chủ yếu trong một báo cáo:
- Bản đồ vị trí giao thông khu mỏ tỷ lệ 1:100.000 - 1.200.000 (đóng cùng thuyết minh);
- Sơ đồ lưới khống chế mặt phẳng và độ cao khu vực thăm dò tỷ lệ 1:1000 - 1:10.000;
- Bản đồ địa hình khu vực thăm dò tỷ lệ 1:1000 - 1:5.000;
- Bản đồ địa chất khu vực tỷ lệ 1:10.000 - 1:50.000 và mặt cắt qua mỏ (có thể đóng cùng
thuyết minh);
- Bản đồ tài liệu thực tế địa chất (hoặc địa chất - địa vật lý) khu mỏ tỷ lệ 1:1000 - 1:10.000
(đối với các mỏ sa khoáng là bản đồ trầm tích đệ tứ, bản đồ địa mạo tỷ lệ 1:1000 - 1:10.000);
- Bản đồ địa chất (hoặc địa chất - địa vật lý) khu mỏ tỷ lệ 1:1000 - 1:10.000 (đối với các mỏ
sa khoáng là bản đồ trầm tích đệ tứ, bản đồ địa mạo tỷ lệ 1:1000 - 1:10.000), kèm theo mặt cắt địa
chất;
- Mặt cắt địa chất theo các tuyến thăm dò có tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ bản đồ địa chất;
- Bình đồ địa chất, bình đồ lấy mẫu theo tầng (trong trường hợp các công trình thăm dò bố trí
theo tầng);
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- Các bình đồ đồng đẳng trụ vỉa (thân khoáng), đồng đẳng vách (đối với mỏ khai thác lộ
thiên). Bình đồ đồng đẳng hàm lượng thành phần có ích chính, đi kèm, tạp chất có hại. Bình đồ
đồng đẳng chiều dày vỉa (thân khoáng), chiều dày đất phủ. Các bình đồ này có tỷ lệ tương ứng với
bản đồ địa chất mỏ;
- Biểu đồ nghiên cứu địa vật lý mỏ, bình đồ đo vẽ địa vật lý chi tiết kèm theo vị trí các tuyến;
các kết quả xử lý các dị thường đã phát hiện. Bình đồ tổng hợp các dị thường địa vật lý, tỷ lệ
1:2.000 - 1:10.000 dựa theo số liệu nghiên cứu, địa vật lý tổng hợp và ranh giới thân khoáng. Các
mặt cắt địa vật lý - địa chất. Các giản đồ karota lỗ khoan;
- Các bình đồ phân khối tính trữ lượng, hình chiếu dọc và mặt cắt tính trữ lượng. Trên các bản
vẽ tính trữ lượng phải thể hiện ranh giới các khối tính. Đối với từng khối phải ghi số hiệu và cấp trữ
lượng. Con số trữ lượng, hàm lượng trung bình và trữ lượng các khoáng sản có ích chính và đi kèm
hoặc các chỉ tiêu về chất lượng trung bình khác được quy định trong chỉ tiêu. Tại các mỏ đang khai
thác, trên các bản vẽ này phải đưa ranh giới trữ lượng tính theo số liệu trắc địa mỏ;
- Bản đồ tài liệu thực tế địa chất thuỷ văn - địa chất công trình khu vực thăm dò tỷ lệ 1:1000 1:5000
- Bản đồ địa chất thuỷ văn khu vực thăm dò tỷ lệ 1:1000 - 1:5.000;
- Bản đồ địa chất công trình khu vực thăm dò tỷ lệ 1:1000 - 1:5.000;
- Các mặt cắt ĐCTV, ĐCCT tỷ lệ tương ứng với bản đồ ĐCTV, ĐCCT.
- Các đồ thị khí tượng thuỷ văn, đồ thị quan trắc động thái nước mặt, nước ngầm. Đồ thị tổng
hợp bơm nước thí nghiệm. Các đồ thị quan trắc địa chất công trình (quan trắc trượt lở, bùng nền lò,
sụt lún mặt đất v.v...).
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Mẫu số 06
Báo cáo giám sát thăm dò khoáng sản
(Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường)
(Tên tổ chức lập báo có giám sát)
---------------

BÁO CÁO
KẾT QUẢ GIÁM SÁT
(Tên đề án thăm dò khoáng sản ... xã ... huyện ... tỉnh ...)

Địa danh nơi lập báo cáo, Năm 20 …
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(Tên tổ chức lập báo giám sát)
---------------

BÁO CÁO
KẾT QUẢ GIÁM SÁT
(tên đề án thăm dò khoáng sản ... xã ... huyện ... tỉnh ...)

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN GIÁM SÁT
(Chức danh)

Chữ ký, đóng dấu
(Họ và tên)

Địa danh nơi lập báo cáo, Năm 20 …
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NỘI DUNG KẾT QUẢ GIÁM SÁT (KỲ, BƯỚC), NĂM…..
Mở đầu:
- Cơ sở pháp lý, mục tiêu, nhiệm vụ của đề án.
- Tổ chức và thời gian thực hiện.
Chương I. KHÁI QUÁT CHUNG
1. Khái quát về vùng nghiên cứu, tình hình thực hiện công việc, những thuận lợi khó khăn trong quá
trình thi công.
2. Đánh giá về năng lực, nhân lực và thiết bị thi công.
3. Đánh giá về tuần tự thi công các phương pháp thăm dò, trình tự thi công các hạng mục được
giám sát.
Chương II. KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT
1. Khối lượng thực hiện và kết quả giám sát đối với từng hạng mục công việc của đơn vị thi công
thực hiện. Đánh giá về tiến độ, khối lượng thực hiện, chất lượng thi công, khối lượng tài liệu thu
thập, chất lượng tài liệu thu thập của từng hạng mục công việc nêu trên theo quy định của đề án và
các quy chế, quy phạm hiện hành. Lập bảng tổng hợp khối lượng các hạng mục công việc đã giám
sát, có danh mục kèm theo ghi rõ những hạng mục, khối lượng đạt yêu cầu chất lượng; những hạng
mục, công trình, khối lượng thi công không đạt yêu cầu chất lượng (nguyên nhân).
2. Đánh giá công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công.
3. Đánh giá công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trong và sau thi công.
4. Đánh giá sự sai khác so với đề án, nguyên nhân.
5. Đánh giá kết quả giám sát (Thủ trưởng đơn vị thực hiện giám sát, tổ trưởng tổ giám sát tự đánh
giá về kết quả giám sát, tính trung thực, khách quan và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết
quả giám sát).
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
- Đánh giá chung về kết quả đạt được.
- Kiến nghị về các vấn đề còn tồn tại.
HỒ SƠ KÈM THEO
1. Nhật ký giám sát, các tài liệu thu thập trong quá trình giám sát (ảnh);
2. Biên bản giám sát;
3. Báo cáo giám sát các kỳ, đợt...;
4. Các văn bản pháp lý; các văn bản kiểm tra của cơ quan quản lý;
5. Hồ sơ lý lịch các thành viên giám sát;
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14. Thủ tục: Đóng cửa mỏ khoáng sản
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu chính;
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2. Kiểm tra hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận kiểm
tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. Trường hợp:
+ Hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ viết Phiếu tiếp nhận hồ
sơ.
+ Hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định hoặc đủ nhưng chưa bảo đảm đúng
theo quy định của pháp luật thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng
văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản bổ sung,
hoàn chỉnh hồ sơ. Việc hướng dẫn, bổ sung hồ sơ chỉ thực hiện một lần.
Bước 3. Thẩm định hồ sơ:
Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào kết quả xem xét hồ sơ lấy ý
kiến nhận xét phản biện của thành viên Hội đồngthẩm định đề án đóng
cửa mỏ khoáng sản; mời đại diện thành viên Hội đồng tham gia kiểm tra
thực địa (trong trường hợp cần thiết). Sau khi nhận được ý kiến nhận xét,
phản biện, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp ý kiến góp ý, lập tờ
trình báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định để tổ chức phiên họp Hội
đồng.
Kết thúc phiên họp, Chủ tịch Hội đồng thẩm định hoàn thành Biên bản
họp Hội đồng. Trường hợp phải bổ sung, hoàn chỉnh hoặc chưa thông
qua đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo
bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị đóng cửa mỏ, trong đó nêu
rõ lý do phải hổ sung, hoàn chỉnh hoặc chưa thông qua đề án đóng cửa
mỏ khoáng sản, kèm theo Biên bản họp Hội đồng thẩm định.
Thời gian tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại đề án đóng
cửa mỏ khoáng sản không tính vào thời gian thẩm định.
Bước 4. Trình hồ sơ, đề nghị phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng
sản:
Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào kết quả thẩm định hoàn chỉnh
hồ sơ, lập Tờ trình, trình hồ sơ cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt
đề án đóng cửa mỏ khoáng sản.
Bước 5. Trả kết quả phê duyệt đề án đóng cửa mỏ:
Sau khi nhận được quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản,
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị
đóng cửa mỏ khoáng sản để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có
liên quan theo quy định.
Bước 6. Tổ chức, cá nhân thực hiện nội dung đề án đóng cửa mỏ
khoáng sản đã được phê duyệt:
Tổ chức, cá nhân thực hiện nội dung đóng cửa mỏ theo đúng đề án
đóng cửa mỏ khoáng sản đã được phê duyệt.
Bước 7. Nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản:
Tổ chức, cá nhân đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản sau khi hoàn thành
các hạng mục và khối lượng công việc đóng cửa mỏ theo đề án đã
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt có văn bản báo cáo
kết quả thực hiện đề án gửi cơ quan tiếp nhận hồ sơ đóng cửa mỏ
khoáng sản và đề nghị nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa
mỏ.
Kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ
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khoáng sản, cơ quan tiếp nhận hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản chủ trì,
phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xác nhận, hoàn trả tiền ký quỹ
phục hồi môi trường, cơ quan khác có liên quan tổ chức kiểm tra thực
địa để xác minh kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản.
Bước 8. Trình hồ sơ đề nghị đóng cửa mỏ:
Trong thời gian không quá 05 ngày, kể từ khi kết thúc nghiệm thu kết
quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn
thiện hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng
sản ban hành quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản
Bước 9. Quyết định đóng cửa mỏ:
Trong thời hạn không quá 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ
quan tiếp nhận, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định đóng cửa
mỏ khoáng sản.
Bước 10: Thông báo cho Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ
tục hành chính thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
hồ sơ
* Hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ:
- Đơn đề nghị phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (Bản chínhtheo mẫu); đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (Bản chính-theo mẫu); bản
đồ hiện trạng khu vực khai thác khoáng sản tại thời điểm đề nghị đóng
cửa mỏ (Bản chính-theo mẫu); báo cáo tình hình thực hiện phương án
cải tạo, phục hồi môi trường đến thời điểm đóng cửa mỏ (Bản chính).
- Giấy phép khai thác khoáng sản; phương án cải tạo, phục hồi môi
trường, kèm theo quyết định phê duyệt; các văn bản chứng minh đã thực
hiện nghĩa vụ quy định gồm: Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, lệ
phí cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, thuế, phí và thực hiện các nghĩa
vụ về tài chính khác theo quy định của pháp luật; Bảo đảm tiến độ xây
dựng cơ bản mỏ và hoạt động khai thác xác định trong dự án đầu tư khai
thác khoáng sản, thiết kế mỏ; Đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ,
ngày bắt đầu khai thác với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp
giấy phép và thông báo cho Ủy ban nhân dân các cấp nơi có mỏ trước khi
thực hiện; Thu thập, lưu giữ thông tin về kết quả thăm dò nâng cấp trữ
lượng khoáng sản và khai thác khoáng sản; Báo cáo kết quả khai thác
khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định
của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bồi thường thiệt hại do hoạt động khai
thác khoáng sản gây ra (quy định tại các điểm a, b, c, đ, e và g khoản 2
Điều 55 Luật Khoáng sản) tính đến thời điểm đề nghị đóng cửa mỏ (Bản
chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để
đối chiếu)
* Hồ sơ đề nghị ban hành quyết định đóng cửa mỏ:
- Đơn đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản của tổ chức, cá nhân được
phép khai thác khoáng sản kèm theo bản sao Giấy phép khai thác
khoáng sản (Bản chính - theo mẫu);
- Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (Bản chính - theo mẫu) kèm theo
quyết định phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; báo cáo
kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ của tổ chức, cá nhân đề nghị
đóng cửa mỏ khoáng sản (Bản chính);
- Biên bản kiểm tra thực địa;
- Báo cáo kết quả nghiệm thu đề án đóng cửa mỏ khoáng sản của cơ
quan tiếp nhận hồ sơ;
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
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Thời hạn giải quyết

Đối tượng thực hiện
Cơ quan thực hiện

Kết quả

Phí, Lệ phí
Tên mẫu đơn, tờ khai

Yêu cầu điều kiện

Căn cứ pháp lý

Không quá 60 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
- Thời gian thẩm định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ không quá 30
ngày làm việc.
- Thời gian kiểm tra nghiệm thu và ban hành quyết định đóng cửa mỏ
không quá 30 ngày làm việc.
Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan có thẩm quyền quyế t đinh:
̣ Ủy ban nhân dân tỉnh
- Cơ quan trực tiế p thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp: Hội đồng thẩm định Đề án đóng cửa mỏ khoáng
sản; UBND các huyện, thành phố liên quan và Chi cục Bảo vệ môi
trường.
Quyết định phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản/đóng cửa một
phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản và Quyết định về việc
đóng cửa mỏ khoáng sản/đóng cửa một phần diện tích khu vực khai
thác khoáng sản.
Không
- Đơn đề nghị phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản/Đề án đóng
cửa một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản (Mẫu số 20
Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016).
- Đơn đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản/đóng cửa một phần diện tích
khu vực khai thác khoáng sản (Mẫu số 21 Thông tư số 45/2016/TTBTNMT ngày 26/12/2016)
- Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (Mẫu số 02 Thông tư số 45/2016/TTBTNMT ngày 26/12/2016).
- Bản đồ khu vực đóng cửa mỏ khoáng sản (Mẫu số 32, Phụ lục số 2
Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016).
- Tổ chức cá, nhân đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản phải lập đề án
đóng cửa mỏ khoáng sản trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm
quyền cấp Giấy phép khai thác khoáng sản quy định tại Điều 82 Luật
khoáng sản phê duyệt trước khi thực hiện.
- Đã khai thác hết toàn bộ hoặc một phần trữ lượng.
- Giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực nhưng chưa khai
thác hết trữ lượng khoáng sản trong khu vực khai thác khoáng sản.
- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010.
- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ;
- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 22/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường;
- Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Chính phủ;
- Thông tư số 25/2017/TT-BTNMT ngày 06/9/2017 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 16/2014/TT-BTNMT ngày 14/4/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường.
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Mẫu số 20. Đơn đề nghị phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (Đề án đóng cửa một phần
diện tích khu vực khai thác khoáng sản)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Địa danh, ngày... tháng... năm...
ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN
(ĐỀ ÁN ĐÓNG CỬA MỘT PHẦN DIỆN TÍCH KHU VỰC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN)
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/Thành phố....
(Tên tổ chức, cá nhân)..................................................................................
Trụ sở tại:......................................................................................................
Điện thoại:....................................., Fax........................................................
Đề nghị phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (đề án đóng cửa một phần diện tích khu
vực khai thác khoáng sản) theo Giấy phép khai thác khoáng sản số...... ngày.... tháng..... năm......
của Bộ Tài nguyên và Môi trường (UBND tỉnh...) tại mỏ (tên mỏ) ........ thuộc xã ......... huyện .....
tỉnh ....
Diện tích đề nghị đóng cửa mỏ: … ha (km2)
Lý do đóng cửa mỏ/đóng cửa một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản:……….
(Đối với trường hợp đóng cửa một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản, cần bổ
sung các thông tin sau):
- Diện tích đề nghị đóng cửa là:.............. (ha, km2).
- Diện tích đề nghị được tiếp tục hoạt động khai thác là:...... (ha, km2).
Diện tích khu vực đề nghị phê duyệt Đề án đóng cửa và khu vực tiếp tục được hoạt động khai thác
có toạ độ các điểm khép góc thể hiện trên bản đồ kèm theo.
(Tên tổ chức, cá nhân)............... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng
sản và quy định của pháp luật khác có liên quan./.
Tổ chức, cá nhân làm đơn
(Ký tên, đóng dấu)
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Mẫu số 21. Mẫu Đơn đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản/đóng cửa một phần diện tích khu vực
khai thác khoáng sản
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Địa danh, ngày... tháng... năm...
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN/ĐÓNG CỬA MỘT PHẦN DIỆN TÍCH
KHU VỰC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/Thành phố....
(Tên tổ chức, cá nhân)..................................................................................
Trụ sở tại:......................................................................................................
Điện thoại:....................................., Fax........................................................
Thực hiện Quyết định số...............ngày......tháng........năm .......của Bộ Tài nguyên và Môi
trường (UBND tỉnh/thành phố...) về việc phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản;
Căn cứ Biên bản kiểm tra thực địa, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề án đóng cửa mỏ khoáng
sản do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành
phố…) phối hợp với … thực hiện ngày …. tháng …. năm ….
Đề nghị được đóng cửa mỏ khoáng sản/đóng cửa một phần diện tích khu vực khai thác
khoáng sản theo Giấy phép khai thác khoáng sản số ... ngày.... tháng..... năm...... của Bộ Tài nguyên
và Môi trường (UBND tỉnh/thành phố...) tại mỏ (tên mỏ) ........ thuộc xã ......... huyện ..... tỉnh ....
Diện tích đề nghị đóng cửa mỏ: … ha (km2)
(Đối với trường hợp đóng cửa một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản, cần bổ
sung các thông tin sau):
- Diện tích đề nghị đóng cửa là:.............. (ha, km2).
- Diện tích đề nghị được tiếp tục hoạt động khai thác là:...... (ha, km2).
Diện tích khu vực đề nghị đóng cửa và khu vực tiếp tục được hoạt động khai thác có toạ độ
các điểm khép góc thể hiện trên bản đồ kèm theo.
(Tên tổ chức, cá nhân)............... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng
sản và quy định của pháp luật khác có liên quan./.
Tổ chức, cá nhân làm đơn
(Ký tên, đóng dấu)
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Mẫu số 02.Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường)
(Tên tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản)

ĐỀ ÁN ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN
(tên loại khoáng sản, thuộc xã..., huyện..., tỉnh...)
ghi theo nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản

Địa danh nơi lập Đề án, Năm 20...
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(Tên tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản)

ĐỀ ÁN ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN
(tên loại khoáng sản, thuộc xã..., huyện..., tỉnh...)
ghi theo nội dung trong Giấy phép khai thác khoáng sản)

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
ĐƠN VỊ LẬP ĐỀ ÁN (nếu có)
ĐƯỢC PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN(Chức danh)
(Chức danh)
Chữ ký, đóng dấu
(Họ và tên)

Chữ ký, đóng dấu
(Họ và tên)

Địa danh nơi lập Đề án, Năm 20...
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NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐỀ ÁN ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN
MỞ ĐẦU
1. Cơ sở để lập Đề án đóng cửa mỏ…..:
- Giấy phép khai thác khoáng sản số.....;
- Dự án đầu tư công trình khai thác mỏ.....được phê duyệt tại Quyết định
số…..ngày.....tháng.....năm.....,của....;
- Thiết kế mỏ.....được phê duyệt tại Quyết định số.....ngày tháng năm 20.....của....;
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Báo cáo ĐTM)/Phương án cải tạo, phục hồi môi
trường
trong
khai
thác
mỏ.....được
phê
duyệt/xác
nhận
tại
Văn
bản
số…..ngày.....tháng.....năm.....của.....;
- Các báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản năm.....(có phụ lục liệt kê kèm theo);
- Tập hợp bình đồ, mặt cắt hiện trạng được lập theo báo cáo định kỳ hoạt động khai thác
khoáng sản hàng năm.....(có phụ lục liệt kê kèm theo);
- Các quy định của Bộ Xây dựng, UBND cấp tỉnh (nơi khai thác khoáng sản) về định mức,
đơn giá công trình xây dựng.
2. Mục đích, nhiệm vụ công tác đóng cửa mỏ
2.1. Mục đích
Nêu mục đích của việc lập Đề án đóng cửa mỏ (đóng cửa một phần diện tích khu vực khai
thác hay đóng của toàn bộ khu vực khai thác), làm rõ:
- Đưa khu vực khai thác trở lại trạng thái an toàn (như: bạt độ dốc bờ mỏ kết thúc, sườn tầng
kết thúc khai thác…đối với khai thác lộ thiên; hay phá hỏa toàn phần hoặc đưa vật liệu chèn lấp từ
mặt đất xuống khu vực kết thúc khai thác, xử lý các đường lò thông gió, đường lò vận chuyển,
v.v...đối với trường hợp khai thác mỏ bằng phương pháp hầm lò v.v...).
- Cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác theo Phương án cải tạo phục hồi môi trườngtrong
khai thác khoáng sản.….đã duyệt và trả lại diện tích đất cho địa phương quản lý theo quy định của pháp
luật về đất đai hay sử dụng cho mục đích khác v.v…..Đối với mục tiêu đã lựa chọn cần trình bày rõ cơ sở
pháp lý và thực tiễn để đạt được.
2.2. Nhiệm vụ
Nêu khái quát và liệt kê các nội dung nhiệm vụ cụ thể mà công tác đóng cửa mỏ phải đạt
được theo mục đích nêu trên.
CHƯƠNG I
ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN - KINH TẾ NHÂN VĂN
1. Đặc điểm địa lý, tự nhiên khu vực đóng cửa mỏ
Mô tả vị trí địa lý, tọa độ, ranh giới… của địa điểm thực hiện Đề án đóng cửa mỏ. Điều kiện
tự nhiên, hệ thống đường giao thông; hệ thống sông suối; đặc điểm địa hình…, điều kiện kinh tế xã hội, dân cư và các đối tượng xung quanh khu vực khai thác khoáng sản.
2. Lịch sử khai thác mỏ
Nêu khái quát quát trình khai thác từ khi có Giấy phép khai thác khoáng sản đến thời điểm
lập Đề án đóng cửa mỏ, kể cả lịch sử khai thác trước khi có Giấy phép khai thác khoáng sản (nếu
có).
CHƯƠNG II
HIỆN TRẠNG KHU VỰC ĐÓNG CỬA MỎ
1. Tình hình tổ chức khai thác khoáng sản
Mô tả quá trình tổ chức khai thác khoáng sản theo Giấy phép khai thác khoáng sản, theo đó
làm rõ một số nội dung sau:
1.1. Các thông tin cơ bản của dự án đầu tư công trình khai thác mỏ
Nêu rõ các thông tin khu vực khai thác (toạ độ, diện tích, độ sâu, trữ lượng địa chất, trữ
lượng huy động vào khai thác v.v...); các thông số hệ thống khai thác đã được tính toán, lựa chọn
theo nội dung của Dự án đầu tư.
1.2. Các thông số cơ bản của thiết kế khai thác mỏ
Nêu rõ các thông số của khu vực khai thác tương tự như nội dung mục 1.1. Ngoài ra,nêu rõ
có sự sai khác, lý do của sự sai khác về trữ lượng huy động vào thiết kế, các thông số kỹ thuật như
đã nêu trên giữa Dự án đầu tư và Thiết kế mỏ theo nội dung của thiết kế khai thác đã phê duyệt.
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1.3. Kết quả tổ chức khai thác trong thực tế
Nêu rõ quá trình tổ chức khai thác theo Dự án đầu tư và thiết kế mỏ đã được phê duyệt,
những vấn đề phát sinh trong quá trình khai thác về điều kiện địa chất - mỏ, thay đổi về trữ lượng
(tăng/giảm) lý do; những nội dung thay đổi so với thiết kế (nếu có) về công nghệ khai thác, thiết bị
khai thác chính v.v... trong đó, làm rõ một số thông tin sau:
- Nêu khái quát về khu mỏ: tiến độ và khối lượng khai thác theo từng năm và toàn bộ thời
gian khai thác, trữ lượng và tuổi thọ mỏ, chế độ;
- Thống kê chi tiết khối lượng mỏ đã thực hiện (bao gồm cả khoáng sản chính, khoáng sản
đi kèm, đất đá bóc, đất đá thải …) theo từng năm từ khi được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản
đến thời điểm đóng cửa mỏ; đặc biệt cần làm rõ hệ số tổn thất, làm nghèo khoáng sản thực tế hàng
năm, sự (tăng/giảm) của hệ số tổn thất, làm nghèo khoáng sản so với Dự án đầu tư, Thiết kế mỏ đã
duyệt. Trường hợp có sự sai khác (tăng/giảm) trữ lượng khai thác thực tế và trữ lượng khoáng sản
huy động vào thiết kế phải nêu rõ nguyên nhân; kèm theo các tài liệu chứng minh số liệu đã nêu;
- Nêu phương pháp khai thác, quy trình khai thác, công nghệ sử dụng trong khai thác. Trình
tự và hệ thống khai thác, các thông số của hệ thống khai thác; công tác vận tải trong và ngoài mỏ;
thông tin về hệ thống bãi thải của mỏ (nếu có) về vị trí, dung tích, tổng khối lượng đất đá thải v.v....;
- Nêu quá trình tổ chức xây dựng các công trình bảo vệ môi trường, các công việc phục hồi
môi trường từ khi bắt đầu khai thác đến khi kết thúc khai thác theo Báo cáo đánh giá tác động môi
trường/Bản cảm kết bảo vệ môi trường hoặc Phương án cải tạo, phục mồi môi trường trong khai
thác đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
- Đánh giá về quá trình tổ chức khai thác.
2. Hiện trạng khu vực đề nghị đóng cửa mỏ
Nêu hiện trạng về các công trình phụ trợ khai thác mỏ (văn phòng, kho, sân bãi chứa đất đá,
khoáng sản; đường xá, cầu cống v.v...); các công trình bảo vệ môi trường, công trình xử lý môi
trường trong quá trình khai thác, cụ thể:
- Mô tả hiện trạng cấu tạo địa chất, mực nước ngầm tại khu vực khai thác khoáng sản dự
kiến sẽ đóng cửa mỏ. Đánh giá, dự báo khả năng sụt lún, trượt lở, nứt gãy tầng địa chất, hạ thấp
mực nước ngầm, nước mặt, sông, hồ; sự cố môi trường…trong quá trình khai thác và thực hiện cải
tạo, phục hồi môi trường;
- Trữ lượng khoáng sản được duyệt; trữ lượng khoáng sản được huy động vào thiết kế để
khai thác, trữ lượng thực tế đã khai thác, tỷ lệ tổn thất, làm nghèo khoáng sản tính đến thời điểm đề
nghị đóng cửa mỏ; tổng khối lượng đất đá thải và hiện trạng các bãi thải tại thời điểm đề nghị đóng
cửa mỏ (nếu có);
- Nêu đặc điểm hình, địa mạo của khu vực đề nghị đóng cửa mỏ;
- Hiện trạng mỏ tại thời điểm đề nghị đóng cửa mỏ: số lượng, khối lượng và mức độ an toàn
các công trình mỏ (kể cả các bãi thải);
- Hiện trạng các công trình bảo vệ môi trường, phục hồi môi trường khu vực đã khai thác từ
khi bắt đầu khai thác đến khi kết thúc khai thác theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Bản
cảm kết bảo vệ môi trường hoặc Dự án cải tạo, phục mồi môi trường trong khai thác đã duyệt.
Kèm theo các tài liệu, bản vẽ chứng minh các số liệu nêu trên gồm:
- Các bản vẽ, mặt cắt thể hiện cấu trúc địa chất, đặc điểm địa chất thuỷ văn - địa chất công
trình khu vực tại thời điểm đóng cửa mỏ;
- Toàn bộ bản vẽ, mặt cắt hiện trạng khu vực khai thác kèm theo báo cáo định kỳ hoạt động
khai thác mỏ hàng năm từ khi được cấp Giấy phép khai thác đến thời điểm đóng cửa mỏ;
- Các số liệu liên quan đến chất lượng (hàm lượng, thành phần khoáng vật, hoá học, cơ lý
v.v..) của khoáng sản tại khu vực đề nghị đóng cửa mỏ (moong khai thác, đường lò chợ v.v...) kèm
theo là bản đồ thể hiện vị trí các điểm lấy mẫu và kết quả phân tích mẫu.
3. Lý do đóng cửa mỏ (làm rõ các trường hợp sau):
- Đóng cửa toàn bộ hoặc một phần diện tích mỏ được cấp phép để thanh lý do đã khai thác
hết trữ lượng khoáng sản trong diện tích được cấp phép.
- Đóng cửa để bảo vệ mỏ do chưa khai thác hoặc đã khai thác được một phần trữ lượng khoáng
sản được cấp phép; lý do (do khai thác không hiệu quả, do tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản vi phạm
pháp luật về khoáng sản hoặc pháp luật có liên quan).
CHƯƠNG III
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PHƯƠNG PHÁP, KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÓNG CỬA MỎ
1. Phương án đóng cửa mỏ
Căn cứ vào hiện trạng khu vực đề nghị đóng của mỏ như đã nêu trên cũng như theo từng
loại hình khai thác khoáng sản, ảnh hưởng của quá trình khai thác đến môi trường, cộng đồng dân
cư xung quanh; căn cứ cấu tạo địa chất, thành phần khoáng vật và chất lượng môi trường của khu
vực triển khai Đề án đóng cửa mỏ; hiện trạng công trình bảo vệ môi trường, phục hồi môi trường
khu vực đã khai thác (tính đến thời điểm đóng cửa mỏ), tổ chức, cá nhân phải xây dựng các phương
án cải tạo, phục hồi môi trường khả thi; công tác đóng cửa mỏ phải đảm bảo không để xảy ra các sự
cố môi trường, sức khỏe cộng đồng và các quy định khác có liên quan;
Theo đó, mô tả khái quát từng phương án đề xuất; các công trình và khối lượng công việc
cải tạo, phục hồi môi trường. Mỗi phương án xây dựng một bản đồ hoàn thổ không gian đã khai
thác và thể hiện các công trình cải tạo, phục hồi môi trường. Đánh giá tác động ảnh hưởng đến môi
trường, tính bền vững, an toàn của các công trình cải tạo, phục hồi môi trường của từng phương án
(bao gồm: sụt lún, trượt lở, chống thấm, hạ thấp mực nước ngầm, nứt gãy, sự cố môi trường,…).
Lựa chọn phương án tối ưu.
2. Khối lượng đóng cửa mỏ
Trên cơ sở phương án đóng cửa mỏ đã lựa chọn, tính toán cụ thể.
- Dạng, khối lượng công việc và các biện pháp thực hiện công tác đóng cửa mỏ, làm rõ các
biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác (nếu có).
- Khối lượng công việc phải thực hiện nhằm đảm bảo an toàn sau khi đóng cửa mỏ, kể cả
các bãi thải của mỏ và bảng thống kê kèm theo.
- Giải pháp phục hồi đất đai và môi trường liên quan; số lượng, khối lượng đất màu, cây
xanh (nếu có) cần sử dụng trong quá trình đóng cửa mỏ; nêu rõ sự thay đổi, phương án lựa chọn và
lý do thay đổi so với Phương án/Dự án/Đề án cải tạo, phục hồi môi trường đã phê duyệt.
- Lập bảng thống kê các thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu cần huy động để thực hiện đề án
đóng cửa mỏ.
- Kiến nghị về việc bảo vệ hoặc sử dụng hợp lý các công trình mỏ và khu vực khai thác mỏ
sau khi hoàn thành công việc đóng cửa mỏ.
- Rà soát, điều chỉnh các vị trí giám sát, các nội dung giám sát môi trường (đã được phê
duyệt trong Phương án/Dự án/Đề án cải tạo, phục hồi môi trường khai thác) trong quá trình thực
hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản.
III. Tiến độ thực hiện
- Tiến độ thực hiện và thời gian hoàn thành từng công việc cụ thể.
- Xác định tổng thời gian thực hiện đề án đóng cửa mỏ.
- Cơ quan tiếp nhận, quản lý, sử dụng các công trình mỏ, công trình bảo vệ môi trường và
khu vực khai thác mỏ sau khi có quyết định đóng cửa mỏ.
CHƯƠNG IV
DỰ TOÁN KINH PHÍ
Chi phí đóng cửa mỏ và cơ sở đảm bảo cho nguồn kinh phí đó, kể cả những khoản bồi
thường thiệt hại do việc đóng cửa mỏ gây ra.
CHƯƠNG V
TỔ CHỨC THI CÔNG
Trên cơ sở khối lượng, tiến độ thực hiện các công việc của Đề án và thời gian hoàn thành đã tính
toán đưa ra phương án tổ chức thi công Đề án. Do tổ chức, cá nhân khai thác tự thực hiện hay thuê tổ
chức, cá nhân khác? Cách thức tổ chức thực hiện cụ thể.
KẾT LUẬN
- Kiến nghị về việc bảo vệ hoặc sử dụng hợp lý các công trình mỏ và khu vực khai thác mỏ
sau khi hoàn thành công việc đóng cửa mỏ.
- Các yêu cầu, kiến nghị khác (nếu có).
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PHẦN PHỤ LỤC
1. Phụ lục các bản vẽ:
TT

Tên bản vẽ

1

Bản đồ hiện trạng khu vực khai thác mỏ. Tỷ lệ 1:1.000 - 1:2.000

2

Bản đồ địa hình khu vực mỏ tại thời điểm được cấp phép khai thác

3

Bản đồ kết thúc từng giai đoạn khai thác theo Dự án đầu tư

4

Bản đồ tổng mặt bằng mỏ (thể hiện rõ các công trình khai thác mỏ và các công
trình phụ trợ: nhà cửa, đường xá, cầu cống v.v..)

5

Bản đồ kết thúc khai thác mỏ theo Thiết kế mỏ

6

Các bản vẽ mặt cắt địa chất đặc trưng khu vực đóng cửa mỏ

7

Các bản vẽ thiết kế chi tiết các công trình đóng cửa mỏ, bãi thải

8

Sơ đồ vị trí lấy mẫu đáy moong kết thúc khai thác, hoặc tại các đường lò chợ
v.v...

9

Bản đồ tổng thể khu vực sau khi thực hiện Đề án đóng cửa mỏ và thể hiện Bản
đồ trên không gian ba chiều (3D)

Các bản vẽ khác (nếu có theo Phương án/Dự án/Đề án cải tạo, phục hồi môi
trường)
2. Phụ lục các hồ sơ, tài liệu liên quan:
- Bản sao quyết định phê duyệt/giấy xác nhận Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Kế
hoạch bảo vệ môi trường/Đề án bảo vệ môi trường; Giấy phép khai thác khoáng sản; Phương án/Dự
án/Đề án cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản;
- Bản sao quyết định phê duyệt Dự án đầu tư khai thác mỏ và thiết kế cơ sở; quyết định phê
duyệt Thiết kế mỏ;
- Quyết định giao đất, Hợp đồng thuê đất;
- Bản đồ ba chiều (3D) hoàn thổ không gian đã khai thác đối với trường hợp Phương án/Dự
án/Đề án cải tạo, phục hồi môi trường của tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng lập Báo cáo đánh giá
tác động môi trường;
- Đơn giá, định mức của các bộ, ngành tương ứng; bản đồ quy hoạch sử dụng đất (nếu có);
- Toàn bộ bản vẽ bình đồ, mặt cắt hiện trạng kết thúc các năm khai thác kèm theo báo cáo
định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản;
- Tài liệu phân tích mẫu khoáng sản, đất đá (nếu có) tại khu vực đề nghị đóng cửa mỏ;
- Các bảng biểu, tài liệu kèm theo như đã nêu trong các chương.
...
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Mẫu số 32 - Phụ lục 2: Bản đồ khu vực đóng cửa mỏ khoáng sản
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/ THÀNH PHỐ …
Tọa độ các điểm khép góc
Hệ VN 2000, kinh
tuyến trục…múi
Điểm
chiếu…
góc
X(m)
Y(m)
1
2
…
Diện tích: … ha

Khung tọa độ

BẢN ĐỒ KHU VỰCĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN
(tên khoáng sản)…..tại khu vực (mỏ)…., xã….., huyện…., tỉnh….
(Kèm theo Quyết định số......./QĐ-UBND ngày.... tháng.....năm....của UBND
tỉnh/thành phố...

Nền địa hình
Ranh giới khu vực đóng
cửa mỏ khoáng sản

Người thành lập
Tổ chức, cá nhân thành lập
Tỷ lệ:…..
(Ký, họ tên)
(Ký, đóng dấu)
“Được trích lục từ tờ bản đồ địa hình tỷ lệ...,
kinh tuyến trục...,múi chiếu..., số hiệu...”
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CHỈ DẪN

15. Thủ tục: Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu chính;
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật)
Bước 2. Kiểm tra hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra văn
bản, tài liệu có trong hồ sơ. Trườnghợp:
+ Văn bản, tài liệu có trong hồ sơ bảo đảm đúng quy định thì Sở Tài
nguyên và Môi trường ban hành phiếu tiếp nhận hồ sơ.
+ Hồ sơ đề nghị khai thác tận thu khoáng sản chưa đủ văn bản, tài liệu
theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ
chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì Sở Tài nguyên và
Môi trường hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân bổ sung,
hoàn chỉnh hồ sơ. Việc ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung,
hoàn chỉnh hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ thực hiện một
lần.
Bước 3. Thẩm định hồ sơ:
Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn thành việc kiểm tra
tọa độ, diện tích khu vực đề nghị khai thác tận thu khoáng sản và kiểm
tra thực địa; các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến
khu vực đề nghị khai thác tận thu khoáng sản.
Bước 4. Trình hồ sơ cấp phép:
Căn cứ kế t quả thẩ m đinh
̣ hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn
chỉnh và trình hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyế t đinh
̣
viê ̣c cấp hoă ̣c không cấp Giấ y phép khai thác tận thu khoáng sản.
Bước 5: Thông báo cho Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ
tục hành chính thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính
Cách thức thực hiện
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (Bản chínhhồ sơ
theo mẫu); bản đồ khu vực khai thác tận thu khoáng sản (Bản chínhtheo mẫu); dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê
duyệt (Bản chính).
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo quyết định phê duyệt
hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường kèm theo văn bản xác nhận của cơ
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao
kèm theo bản chính để đối chiếu).
(Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản cam kết kèm theo
bản chính để đối chiếu).
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Thời hạn giải quyết
Tổ chức, cá nhân.
Đối tượng thực hiện
- Cơ quan có thẩ m quyề n quyế t đinh:
̣ Ủy ban nhan dân tỉnh
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan trực tiế p thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp: Không.
Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.
Kết quả
Lệ phí cấp giấy phép khai thác tận thu. Mức thu: 5.000.000
Phí, Lệ phí
Trình tự thực hiện
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Tên mẫu đơn, tờ khai

Yêu cầu điều kiện
Căn cứ pháp lý

đồng/01giấy phép.
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (Mẫu số 13
eo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016).
- Bản đồ khu vực khai thác tận thu khoáng sản (Mẫu số 29, Phụ lục số
2 Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016).
Không
- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010.
- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ;
- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 22/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường
- Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính.
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Mẫu số 13
Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường)
_____________________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
....., ngày..... tháng.... năm…....
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố …….
(Tên tổ chức, cá nhân) ...........................................................................................................
Trụ sở tại: ...............................................................................................................................
Điện thoại:…………………………………… Fax: .............................................................
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số... ngày... tháng... năm....do... (tên cơ quan) cấp; hoặc
Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... do ... (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư) cấp.
Đề nghị cấp giấy phép khai thác tận thu (tên khoáng sản)……. tại xã……….huyện…… tỉnh
Diện tích khu vực khai thác: ….(ha, km2), được giới hạn bởi các điểm góc: …….. có tọa độ xác
định trên bản đồ khu vực khai thác khoáng sản kèm theo.
Trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác:…………. (tấn, m3,…..).
Trữ lượng khai thác: ………. (tấn, m3,…)
Công suất khai thác:………. (tấn, m3,...)
Mức sâu khai thác: từ mức ... m đến mức ....m.
Thời gian khai thác ……….. năm, kể từ ngày được cấp giấy phép.
(Tên tổ chức, cá nhân)………….. cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản
và quy định của pháp luật khác có liên quan./.
Tổ chức, cá nhân làm đơn
(Ký tên, đóng dấu)
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Mẫu số 29 - Phụ lsục 2: Bản đồ khu vực khai thác tận thu khoáng sản
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ ...
Tọa độ các điểm khép góc
Điểm
góc

Hệ VN 2000, k nh
tuyến trục…múi
chiếu…
X(m)
Y(m)

BẢN ĐỒ KHU VỰC
KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN
(tên khoáng sản)…..tại khu vực (mỏ)…., xã….., huyện…., tỉnh….
(Kèm theo Giấy phép khai thác tận thu số......./GP-UBND ngày....
tháng.....năm....của UBND tỉnh/ thành phố...)

Nền địa hình

1
2
…

Ranh giới khu vực khai
thác
Khung tọa độ
Tỷ lệ:…..
Người thành lập
(Ký, họ tên)

Tổ chức, cá nhân thành lập
(Ký, đóng dấu)

“Được trích lục từ tờ bản đồ địa
hình tỷ lệ..., kinh tuyến trục...,
múi chiếu..., số hiệu...”
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CHỈ DẪN

16. Thủ tục: Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu chính;
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2. Kiểm tra hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm
kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. Trường hợp:
+ Văn bản, tài liệu theo đúng quy định thì cơ quan tiếp nhận ban hành
phiếu tiếp nhận hồ sơ.
+ Hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội
dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định
của pháp luật thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng văn bản cho
tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc hướng dẫn, yêu cầu
bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ của cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ thực hiện
một lần.
Bước 3. Thẩm định hồ sơ:
Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn thành việc kiểm tra
tọa độ, diện tích khu vực đề nghị gia hạn; các tài liệu, hồ sơ và các nội
dung khác có liên quan đến gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng
sản.
Bước 4. Trình hồ sơ:
Căn cứ Báo cáo thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc cho phép hoặc không cho
phép gia hạnGiấ y phép khai thác tận thu khoáng sản.
Bước 5: Thông báo cho Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ
tục hành chính thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (Bản
hồ sơ
chính-theo mẫu); báo cáo kết quả khai thác tận thu khoáng sản tính đến
thời điểm đề nghị gia hạn (Bản chính-theo mẫu);
- Các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại khoản 2
Điều 69 Luật khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị gia hạn: Nộp lệ
phí cấp phép, các khoản thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ về tài
chính khác theo quy định của pháp luật; bảo hiểm tiến độ xây dựng cơ
bản mỏ và hoạt động khai thác xác định trong dự án đầu tư khai thác
khoáng sản, thiết kế mỏ; khai thác tối đa khoáng sản chính, khoáng sản
đi kèm; bảo vệ tài nguyên khoáng sản; thực hiện an toàn lao động, vệ
sinh lao động và các biện pháp bảo vệ môi trường; thu thập, lưu giữ
thông tin về kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản và khai
thác khoáng sản; Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản cho cơ quan
quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Bộ Tài nguyên và
Môi trường; Bồi thường thiệ thại do hoạt động khai thác khoáng sản
gây ra; Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt
động nghiên cứu khoa học được Nhà nước cho phép trong khu vực khai
thác khoáng sản; Đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường và đất đai khi
Giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực; nghĩa vụ khác
theo quy định của pháp luật tính đến thời điểm đề nghị gia hạn (Bản
Trình tự thực hiện
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Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan thực hiện
Kết quả
Phí, Lệ phí
Tên mẫu đơn, tờ khai

Yêu cầu điều kiện
Căn cứ pháp lý

chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để
đối chiếu).
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan có thẩ m quyề n quyế t đinh:
̣ Ủy ban nhan dân tỉnh
- Cơ quan trực tiế p thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp: Không.
Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản mới.
Lệ phí gia hạn Giấy phép khai thác tận thu. Mức thu: 2.500.000
đồng/01giấy phép.
- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (Mẫu số
14 Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016).
- Báo cáo kết quả hoạt động khai thác khoáng sản và kế hoạch khai
thác tiếp theo (Mẫu số 43 Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày
26/12/2016).
Không.
- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010.
- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ;
- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 22/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường
- Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính.
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Mẫu số 14
Đơn đề nghị gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường)
______________________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
....., ngày..... tháng..... năm.......
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố………………..
(Tên tổ chức, cá nhân) ...........................................................................................................
Trụ sở tại: ...............................................................................................................................
Điện thoại:……………….…………………., Fax ...............................................................
Được phép khai thác tận thu ……….(tên khoáng sản)……. tại xã…….. huyện…….. theo Giấy
phép khai thác tận thu khoáng sản số ngày.... tháng... năm....của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố...
Đề nghị được gia hạn thời gian khai thác tận thu: ……..năm, đến ngày ... tháng ... năm ...
Trữ lượng khai thác còn lại: ……………..(tấn, m³,...)
Lý do xin gia hạn ...................................................................................................................
...............................................................................................................................................
(Tên tổ chức, cá nhân)………………. cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng
sản và quy định của pháp luật khác có liên quan./.
Tổ chức, cá nhân làm đơn
(Ký tên, đóng dấu)
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Mẫu số 43
(TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC
PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG
SẢN)
------Số: …./……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Địa danh, ngày.... tháng.... năm ....

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ KẾ HOẠCH TIẾP TỤC KHAI THÁC
(Trong trường hợp gia hạn, điều chỉnh,... giấy phép khai thác)
Kính gửi: - Bộ Tài nguyên và Môi trường (1),
- Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố…………
I. Phần chung
1. Tổ chức, cá nhân: ………………..;
2. Loại hình doanh nghiệp: ……………….. (Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài, Doanh nghiệp khác...);
3. Địa chỉ:………………………..;
Điện thoại: …………….; Fax: …………….;
4. Người đại diện theo pháp luật:
- Họ và tên …………………………….;
- Năm sinh……………………………..;
5. Giấy phép khai thác khoáng sản số:……. ngày... tháng.... năm……..
- Loại khoáng sản được phép khai thác: ……………………;
- Cơ quan cấp phép ………………………………..;
- Vị trí mỏ: thôn……………. , xã (phường, thị trấn)…………….. , huyện (thị xã, thành phố) …….,
tỉnh (thành phố) ………………..;
- Phương pháp khai thác: …………………(lộ thiên/hầm lò/………………);
- Diện tích khu vực khai thác:………………(m2, ha, km2);
- Độ cao khai thác: từ mức………….m, đến mức………….m;
- Trữ lượng được phép khai thác:
+ Trữ lượng địa chất ……….(tấn, m3),
+ Trữ lượng khai thác ……………(tấn, m3);
- Công suất được phép khai thác: ……….. (tấn/năm, m3/năm, m3/ngày, đêm);
- Thời hạn Giấy phép khai thác: .... (tháng, năm);
6. Giấy phép khai thác khoáng sản (gia hạn) số.... ngày .... tháng....năm ...
- Cơ quan ban hành:
- Loại khoáng sản được phép tiếp tục khai thác:…………………………..;
- Vị trí mỏ: thôn………………., xã (phường) ……………, huyện (thị xã, thành phố) ……….., tỉnh
(thành phố) …………….;
- Phương pháp tiếp tục khai thác: ………………. (lộ thiên/hầm lò/....);
- Diện tích khu vực tiếp tục khai thác:………….. (m2, ha, km2);
- Chiều cao tiếp tục khai thác: từ mức …………….m, đến mức ………..m;
- Trữ lượng được phép tiếp tục khai thác:
+ Trữ lượng địa chất ………..(tấn, m3),
+ Trữ lượng khai thác ………….(tấn, m3);
- Công suất được phép tiếp tục khai thác: …………………. (tấn/năm, m3/năm, m3/ngày-đêm);
- Thời hạn được phép tiếp tục khai thác: .... (tháng, năm);
II. Kết quả hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản
II.1. Kết quả hoạt động khai thác, chế biến từng năm
…
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II.2. Kết quả hoạt động khai thác, chế biến từ ngày.... tháng....năm….. (từ khi được cấp phép)
đến ngày….. tháng.... năm....(thời điểm báo cáo):
1. Tổng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (hoặc tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng
sản)…………. (VND);
2. Tổng vốn đầu tư: …………..(VND);
3. Tổng tiền đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản: ………(VND);
4. Sản lượng khai thác khoáng sản theo thực tế từ khi được cấp phép (ngày...tháng… năm….) đến
thời điểm báo cáo (ngày...tháng….. năm…..):………….. (tấn, m3);
5. Giá thành khai thác trung bình hàng năm: ……. (VND/tấn, m3);
6. Hệ số tổn thất trong khai thác trung bình: thiết kế……. /thực tế: …………;
7. Hoạt động tuyển, phân loại, làm giàu:
- Khối lượng ……………. (tấn, m3), hàm lượng khoáng sản nguyên khai …………/(tấn, m3) đưa
vào tuyển, làm giàu:;
- Khối lượng………… (tấn, m3), hàm lượng khoáng sản sau tuyển, làm giàu: ……… (tấn, m3);
- Khối lượng khoáng sản đi kèm thu hồi được: ………….. (tấn, m3);
8. Khối lượng khoáng sản đã xuất khẩu (nếu có): …………….(tấn, m3);
9. Tổng khối lượng khoáng sản đã tiêu thụ trong kỳ báo cáo: ……….. (tấn, m3);
10. Tổng doanh thu: …………………(VND);
11. Nộp ngân sách Nhà nước: ………… (VND);
Trong đó: - Thuế Tài nguyên: …………… (VND);
- Thuế xuất khẩu khoáng sản ………..(VND);
- Thuế môi trường: ………………(VNĐ);
- Tiền thuê đất: ………………..(VNĐ)
- Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản/tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản: .... (VND);
- Phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản: .... (VND);
- Thuế thu nhập doanh nghiệp ………… (VND).
- Khác (nếu có): …………….
12. Tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản……….. (VND).
13. Hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản:…….
(VND);
14. Trữ lượng địa chất đã khai thác từ khi được cấp phép (ngày...tháng…. năm….) đến thời điểm
báo cáo (ngày...tháng…..năm…………): ……………….(tấn, m3).
15. Trữ lượng địa chất còn lại tính đến thời điểm báo cáo (ngày...tháng….năm….):……… (tấn,
m3), trong đó:
- Trữ lượng địa chất được phép khai thác…………….. (tấn, m3);
- Trữ lượng địa chất tăng giảm do thăm dò nâng cấp trong thời gian khai thác đã được cơ quan nhà
nước có thẩm quyền chấp thuận ……………(tấn, m3);
16. Tổng sản lượng khoáng sản nguyên khai đã khai thác từ khi cấp phép tính đến thời điểm báo
cáo (ngày 31/12/20...):………….. (tấn, m3).
17. Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất bị thu hồi để thực
hiện dự án khai thác khoáng sản……………;
18. Số lao động sử dụng (ghi rõ số lao động là người địa phương tại xã nơi có hoạt động khai thác
khoáng sản) và thu nhập bình quân/năm…………;
19. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật (đường sá, cầu cống...) quy đổi thành tiền………..(VNĐ);
20. Xây dựng công trình công cộng (trường học, nhà trẻ……..) quy đổi thành tiền……. (VNĐ);
21. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đã áp dụng trong khai thác………/giải pháp phục hồi
môi trường sau khai thác...
22. Đánh giá chung
Đánh giá chung về việc áp dụng công nghệ, thiết bị khai thác trong thực tế. Đánh giá về những biến
động về chất lượng, trữ lượng khoáng sản thực tế trong thời kỳ báo cáo so với tài liệu địa chất đã
được duyệt. Nếu có biến động (tăng/giảm) trữ lượng, thay đổi chất lượng phát hiện trong quá trình
khai thác cần lập thành báo cáo với các tài liệu, bảng biểu kèm theo chứng minh cho các nhận định.
III. Kế hoạch, sản lượng (công suất) khai thác tiếp theo
1. Tiếp tục khai thác: từ ngày….tháng….. năm....
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2. Thời gian khai thác:…… tháng/năm.
3. Sản lượng khai thác
... (dự kiến theo từng năm)
Tổ chức, cá nhân
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú: (1) Chỉ Giấy phép khai thác khoáng sản (gia hạn) do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp
mới phải gửi Báo cáo đến Bộ Tài nguyên và Môi trường.
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17. Thủ tục: Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu chính;
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2. Kiểm tra hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm
kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. Trường hợp:
+ Văn bản, tài liệu theo đúng quy định thì cơ quan tiếp nhận ban hành
phiếu tiếp nhận hồ sơ.
+ Hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội
dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định
của pháp luật thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng văn bản cho
tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc hướng dẫn, yêu cầu
bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ của cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ thực hiện
một lần.
Bước 3. Thẩm định hồ sơ:
Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn thành việc kiểm tra
tọa độ, diện tích khu vực đề nghị trả lại; các tài liệu, hồ sơ và các nội
dung khác có liên quan đến trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng
sản.
Bước 4. Trình hồ sơ:
Căn cứ Báo cáo thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc cho phép hoặc không cho
phép trả lạiGiấ y phép khai thác tận thu khoáng sản.
Bước 5: Thông báo cho Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ
tục hành chính thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (Bản
hồ sơ
chính-theo mẫu); Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (Bản chính);
báo cáo kết quả khai thác tận thu khoáng sản tính đến thời điểm trả lại
giấy phép (Bản chính-theo mẫu); đề án đóng cửa mỏ (Bản chính-theo
mẫu).
- Các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại khoản 2
Điều 69 Luật khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị gia hạn: Nộp lệ
phí cấp phép, các khoản thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ về tài
chính khác theo quy định của pháp luật; bảo hiểm tiến độ xây dựng cơ
bản mỏ và hoạt động khai thác xác định trong dự án đầu tư khai thác
khoáng sản, thiết kế mỏ; khai thác tối đa khoáng sản chính, khoáng sản
đi kèm; bảo vệ tài nguyên khoáng sản; thực hiện an toàn lao động, vệ
sinh lao động và các biện pháp bảo vệ môi trường; thu thập, lưu giữ
thông tin về kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản và khai
thác khoáng sản; Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản cho cơ quan
quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Bộ Tài nguyên và
Môi trường; Bồi thường thiệ thại do hoạt động khai thác khoáng sản
gây ra; Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt
động nghiên cứu khoa học được Nhà nước cho phép trong khu vực khai
thác khoáng sản; Đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường và đất đai khi
Trình tự thực hiện
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Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan thực hiện
Kết quả
Phí, Lệ phí
Tên mẫu đơn, tờ khai

Yêu cầu điều kiện
Căn cứ pháp lý

Giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực; nghĩa vụ khác
theo quy định của pháp luật tính đến thời điểm đề nghị trả lại (Bản
chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để
đối chiếu).
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan có thẩ m quyề n quyế t đinh:
̣ Ủy ban nhan dân tỉnh
- Cơ quan trực tiế p thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp: Không.
Quyết định cho phép trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.
Không
- Đơn đề nghị trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (Mẫu số
15 Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016).
- Báo cáo định kỳ kết quả hoạt động khai thác khoáng sản (Mẫu số 36
Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016).
- Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (Mẫu số 02 Thông tư số 45/2016/TTBTNMT ngày 26/12/2016).
Không
- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 2010.
- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ;
- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ;
- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 22/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường
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Mẫu số 15
Đơn đề nghị trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường)
______________________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Địa danh, ngày.... tháng.... năm.…...
ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRẢ LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ……………….
(Tên tổ chức, cá nhân) ..........................................................................................................
Trụ sở tại: ..............................................................................................................................
Điện thoại:…………………………….., Fax .......................................................................
Đề nghị được trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản số……. ngày.... tháng….. năm…… do
Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ... cấp tại mỏ (tên mỏ) ……. thuộc xã ……. huyện ….. tỉnh ……..
Lý do đề nghị trả lại: ..............................................................................................................
...............................................................................................................................................
(Tên tổ chức, cá nhân)……………………. cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về
khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan./.
Tổ chức, cá nhân làm đơn
(Ký tên, đóng dấu)
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Mẫu số 36
(TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
ĐƯỢC PHÉP KHAI THÁC
KHOÁNG SẢN)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Địa danh, ngày.... tháng.... năm ....

Số ......../........
BÁO CÁO (ĐỊNH KỲ)
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN NĂM
Kính gửi : ...........
I. Phần chung
1. Tổ chức, cá nhân được phép khai thác: ..................;
2. Loại hình doanh nghiệp:............(Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài, Doanh nghiệp khác...);
Đăng ký doanh nghiệp số... do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố ...... cấp lần đầu
ngày...
tháng...
năm....
(hoặc
Quyết
định
thành
lập
doanh
nghiệp
số.........ngày.......tháng......năm.......của……).
3. Địa chỉ:....................;
Điện thoại: ................... ; Fax: ...................;
4. Người đại diện theo pháp luật:
- Họ và tên.................................;
- Năm sinh.................................;
- Trình độ chuyên môn..............
II. Kết quả hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản từ ngày.... tháng.... năm...... đến
ngày..... tháng.... năm....
II.1. Giấy phép khai thác khoáng sản số:...... ngày... tháng.... năm......
A. Thông tin về giấy phép khai thác khoáng sản
1. Loại khoáng sản được phép khai thác........................;
2. Cơ quan cấp phép....................;
3. Diện tích khu vực khai thác:...........(m2, ha, km2);
4. Phương pháp khai thác:..............(lộ thiên, hầm lò);
5. Độ cao khai thác: từ ..........m, đến ...........m;
6. Trữ lượng được phép khai thác:
- Trữ lượng địa chất .......(tấn, m3),
- Trữ lượng khai thác ......(tấn, m3);
7. Công suất được phép khai thác:.......:.(tấn/năm, m3/năm, m3/ngày, đêm);
8. Thời hạn giấy phép: .... (tháng, năm);
9. Tổng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (hoặc tiền trúng đấu giá quyền khai thác
khoáng sản)......(VND); Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
số.......ngày...tháng....năm... của Bộ Tài nguyên và Môi trường/UBND tỉnh/thành phố....
10. Vị trí mỏ: thôn……., xã………, huyện……., tỉnh……..;
B. Hoạt động khai thác khoáng sản
11. Tổng vốn đầu tư: ................(VND);
12. Tổng tiền ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng
sản ........(VND).
13. Sản lượng khai thác khoáng sản theo thực tế trong năm báo cáo tính đến 31/12:........(tấn,
m3);
14. Giá thành khai thác trung bình trong năm:.........(VND/tấn, m3);
15. Hệ số tổn thất trong khai thác: thiết kế/thực tế: ..........;
16. Hoạt động tuyển, phân loại, làm giàu:
- Khối lượng, hàm lượng khoáng sản nguyên khai đưa vào chế biến: .......... (tấn, m3);
- Khối lượng, hàm lượng khoáng sản sau chế biến: .......... (tấn, m3);
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- Khối lượng sản phẩm phụ thu hồi được: .......... (tấn, m3);
17. Khối lượng khoáng sản đã xuất khẩu (nếu có): ..................(tấn, m3);
18. Tổng khối lượng khoáng sản đã tiêu thụ trong năm: ....... (tấn, m3);
19. Tổng doanh thu: .......................(VND);
20. Nộp ngân sách Nhà nước: ................ (VND);
Trong đó: - Thuế Tài nguyên: .....................(VND);
- Thuế xuất khẩu khoáng sản......(VND);
- Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản/tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản:
.... (VND);
- Phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản: .... (VND);
- Thuế thu nhập doanh nghiệp.....(VND).
- Khác (nếu có): .........
21. Tiền ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản...(VND).
22. Hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản:
.......................(VND);
C. Tình hình thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng nơi khai thác
23. Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất bị thu hồi
để thực hiện dự án khai thác khoáng sản.......;
24. Số lao động sử dụng (ghi rõ số lao động là người địa phương tại xã nơi có hoạt động
khai thác khoáng sản) và thu nhập bình quân/năm.......;
25. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật (đường sá, cầu cống...)......;
26. Xây dựng công trình công cộng (trường học, nhà trẻ.....).......;
27. Bảo vệ môi trường trong khai thác/phục hồi môi trường sau khai thác...
D. Đánh giá chung
Đánh giá chung về việc áp dụng công nghệ, thiết bị khai thác trong thực tế. Đánh giá về
những biến động về chất lượng, trữ lượng khoáng sản thực tế trong năm báo cáo so với tài liệu địa
chất đã được duyệt. Nếu có biến động (tăng/giảm) trữ lượng, thay đổi chất lượng phát hiện trong
quá trình khai thác cần lập thành báo cáo với các tài liệu, bảng biểu kèm theo chứng minh cho các
nhận định.
II.2. Giấy phép khai thác khoáng sản số:...ngày...tháng....năm...(nếu có)
(Nội dung báo cáo như Mục 1 nêu trên).....................
.........................
III. Đề xuất, kiến nghị
Tổ chức, cá nhân
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi chú: Tổ chức, cá nhân có từ một (01) giấy phép khai thác trở lên chỉ lập một (01) báo
cáo này; trong đó, Mục I và Mục III là phần báo cáo chung; Mục II báo cáo riêng cho từng giấy
phép)
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Mẫu số 02
Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường)
___________________
(Tên tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản)

ĐỀ ÁN ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN
(tên loại khoáng sản, thuộc xã..., huyện..., tỉnh...)

Địa danh, Năm 20….....
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(Tên tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản)

ĐỀ ÁN ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN
(tên loại khoáng sản, thuộc xã..., huyện..., tỉnh...

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
ĐƯỢC PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
(Chức danh)

ĐƠN VỊ LẬP ĐỀ ÁN (nếu có)
(Chức danh)

Chữ ký, đóng dấu
(Họ và tên)

Chữ ký, đóng dấu
(Họ và tên)

Địa danh, Năm 20…
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NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐỀ ÁN ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN
MỞ ĐẦU
1. Cơ sở để lập đề án đóng cửa mỏ……..:
- Các văn bản quy phạm pháp luật về khoáng sản có liên quan;
- Giấy phép khai thác khoáng sản số…..;
- Dự án đầu tư công trình khai thác mỏ…. được phê duyệt tại Quyết định số….. ngày ….. tháng …..
năm ….. của....;
- Thiết kế mỏ……được phê duyệt tại Quyết định số…….ngày tháng năm 20….của....;
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Báo cáo ĐTM)/Phương án cải tạo, phục hồi môi trường
trong khai thác mỏ…….được phê duyệt/xác nhận tại Văn bản số…..ngày ….. tháng ….. năm …..
của……;
- Các báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản năm…….(có phụ lục liệt kê kèm theo);
- Tập hợp bình đồ, mặt cắt hiện trạng được lập theo báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản
hàng năm……(có phụ lục liệt kê kèm theo);
- Các quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, UBND cấp tỉnh (nơi
khai thác khoáng sản) về định mức, đơn giá công trình xây dựng, đơn giá trồng cây.
2. Mục đích, nhiệm vụ công tác đóng cửa mỏ
2.1. Mục đích
Nêu mục đích của việc lập đề án đóng cửa mỏ (đóng cửa một phần diện tích khu vực khai thác hay
đóng cửa toàn bộ khu vực khai thác), trong đó làm rõ:
Đóng cửa mỏ để đưa mỏ trở lại trạng thái an toàn (như: Bạt độ dốc bờ mỏ kết thúc, sườn tầng kết
thúc khai thác... đối với khai thác lộ thiên; hay phá hỏa toàn phần hoặc đưa vật liệu chèn lấp từ mặt
đất xuống khu vực kết thúc khai thác, xử lý các đường lò thông gió, đường lò vận chuyển..., đối với
trường hợp khai thác mỏ bằng phương pháp hầm lò); đóng cửa mỏ để bảo vệ do chưa khai thác hết
trữ lượng trong khu vực đã cấp phép hay mục đích của việc lập Đề án là để thanh lý toàn bộ trữ
lượng đã cấp phép?
2.2. Nhiệm vụ
Nêu khái quát và liệt kê các nội dung nhiệm vụ mà công tác đóng cửa mỏ phải đạt được theo mục
đích nêu trên, trong đó làm rõ:
- Tổng hợp, thống kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác, trữ lượng khoáng sản còn lại (nếu có) tính
đến thời điểm lập đề án dựa trên tập hợp tài liệu công tác lập bản đồ hiện trạng, mặt cắt hiện trạng
và thống kê, kiểm kê trữ lượng từ khi xây dựng cơ bản mỏ đến khi lập đề án;
- Xác nhận hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác theo đề án/dự án/phương án cải
tạo phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản...đã được phê duyệt; hiện trạng khu vực khai
thác (các moong/lò khai thác), các công trình phụ trợ trên mặt mỏ làm cơ sở xác định các hạng mục
công việc, khối lượng công trình đóng cửa mỏ; công tác hoàn trả kinh phí cải tạo, phục hồi môi
trường đã ký quỹ trước đó;
- Tính toán, xác định cụ thể từng hạng mục, công trình; khối lượng của từng hạng mục, công trình
đóng cửa mỏ; thời gian thực hiện; kinh phí thực hiện; các giải pháp cụ thể cần thực hiện trong quá
trình thực hiện đề án.
CHƯƠNG I
ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN - KINH TẾ NHÂN VĂN
1. Đặc điểm địa lý, tự nhiên khu vực đóng cửa mỏ
Mô tả vị trí địa lý, tọa độ, ranh giới... của địa điểm thực hiện đề án đóng cửa mỏ. Điều kiện tự
nhiên, hệ thống đường giao thông; hệ thống sông suối; đặc điểm địa hình…., điều kiện kinh tế - xã
hội, dân cư và các đối tượng xung quanh khu vực khai thác khoáng sản.
2. Lịch sử khai thác mỏ
Nêu khái quát quá trình khai thác từ khi có Giấy phép khai thác khoáng sản đến thời điểm lập đề án
đóng cửa mỏ, kể cả lịch sử khai thác trước khi có Giấy phép khai thác khoáng sản (nếu có).
CHƯƠNG II
HIỆN TRẠNG KHU VỰC ĐÓNG CỬA MỎ
1. Tình hình tổ chức khai thác khoáng sản
Mô tả quá trình tổ chức khai thác khoáng sản theo Giấy phép khai thác khoáng sản, theo đó làm rõ
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một số nội dung sau:
1.1. Các thông tin cơ bản của dự án đầu tư công trình khai thác mỏ
Nêu rõ các thông tin khu vực khai thác (tọa độ, diện tích, độ sâu, trữ lượng địa chất, trữ lượng huy
động vào khai thác v.v...); các thông số hệ thống khai thác đã được tính toán, lựa chọn theo nội
dung của dự án đầu tư.
1.2. Các thông số cơ bản của thiết kế khai thác mỏ
Nêu rõ các thông số của khu vực khai thác tương tự như nội dung mục 1.1. Ngoài ra, nêu rõ có sự
sai khác, lý do của sự sai khác về trữ lượng huy động vào thiết kế, các thông số kỹ thuật như đã nêu
trên giữa dự án đầu tư và thiết kế mỏ theo nội dung của thiết kế khai thác đã phê duyệt.
1.3. Kết quả tổ chức khai thác trong thực tế
Nêu rõ quá trình tổ chức khai thác theo dự án đầu tư và thiết kế mỏ đã được phê duyệt, những vấn
đề phát sinh trong quá trình khai thác về điều kiện địa chất-mỏ, thay đổi về trữ lượng (tăng/giảm) lý
do; những nội dung thay đổi so với thiết kế (nếu có) về công nghệ khai thác, thiết bị khai thác chính
v.v... trong đó, làm rõ một số thông tin sau:
- Nêu khái quát về khu mỏ: tiến độ và khối lượng khai thác theo từng năm và toàn bộ thời gian khai
thác, trữ lượng và tuổi thọ mỏ, chế độ;
- Thống kê chi tiết khối lượng mỏ đã thực hiện (bao gồm cả khoáng sản chính, khoáng sản đi kèm,
đất đá bóc, đất đá thải ...) theo từng năm từ khi được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản đến thời
điểm đóng cửa mỏ; đặc biệt cần làm rõ hệ số tổn thất, làm nghèo khoáng sản thực tế hàng năm, sự
(tăng/giảm) của hệ số tổn thất, làm nghèo khoáng sản so với dự án đầu tư, thiết kế mỏ đã duyệt.
Trường hợp có sự sai khác (tăng/giảm) trữ lượng khai thác thực tế và trữ lượng khoáng sản huy
động vào thiết kế phải nêu rõ nguyên nhân; kèm theo các tài liệu chứng minh số liệu đã nêu;
- Nêu phương pháp khai thác, quy trình khai thác, công nghệ sử dụng trong khai thác. Trình tự và
hệ thống khai thác, các thông số của hệ thống khai thác; công tác vận tải trong và ngoài mỏ; thông
tin về hệ thống bãi thải của mỏ (nếu có) về vị trí, dung tích, tổng khối lượng đất đá thải v.v....;
- Nêu quá trình tổ chức xây dựng các công trình bảo vệ môi trường, các công việc phục hồi môi
trường từ khi bắt đầu khai thác đến khi kết thúc khai thác theo Báo cáo đánh giá tác động môi
trường/Bản cam kết/Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Phương án cải tạo, phục hồi môi trường
trong khai thác đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
- Đánh giá về quá trình tổ chức khai thác.
2. Hiện trạng khu vực đề nghị đóng cửa mỏ
Nêu hiện trạng về các công trình khai thác khoáng sản, bao gồm: Khu vực khai trường, khu vực
sàng, tuyển, chế biến (nếu có), bãi thải, sân công nghiệp và phụ trợ...; các công trình bảo vệ môi
trường, công trình xử lý môi trường trong quá trình khai thác, cụ thể:
- Mô tả hiện trạng cấu tạo địa chất, mực nước ngầm tại khu vực dự kiến sẽ đóng cửa mỏ. Đánh giá,
dự báo khả năng sụt lún, trượt lở, nứt gãy tầng địa chất, hạ thấp mực nước ngầm, nước mặt, sông,
hồ; sự cố môi trường... trong quá trình khai thác;
- Trữ lượng khoáng sản được duyệt; trữ lượng khoáng sản được huy động vào thiết kế để khai thác,
trữ lượng thực tế đã khai thác, tỷ lệ tổn thất, làm nghèo khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị đóng
cửa mỏ; tổng khối lượng đất đá thải và hiện trạng các bãi thải tại thời điểm đề nghị đóng cửa mỏ
(nếu có);
- Nêu đặc điểm hình, địa mạo của khu vực đề nghị đóng cửa mỏ;
- Hiện trạng khu vực dự kiến đóng cửa mỏ tại thời điểm lập đề án: Số lượng, khối lượng và mức độ
an toàn các công trình mỏ;
- Hiện trạng các công trình bảo vệ môi trường, công tác cải tạo, phục hồi môi trường của dự án khai
thác khoáng sản từ khi bắt đầu khai thác đến khi kết thúc khai thác theo Báo cáo đánh giá tác động
môi trường/Bản cam kết bảo vệ môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai
thác đã duyệt.
3. Lý do đóng cửa mỏ (làm rõ các trường hợp sau):
- Đóng cửa toàn bộ hoặc một phần diện tích mỏ được cấp phép để thanh lý do đã khai thác hết trữ
lượng khoáng sản trong diện tích được cấp phép;
- Đóng cửa để bảo vệ mỏ do chưa khai thác hoặc đã khai thác được một phần trữ lượng khoáng sản
được cấp phép; lý do (do khai thác không hiệu quả, do tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản vi
phạm pháp luật về khoáng sản hoặc pháp luật có liên quan...).
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CHƯƠNG III
PHƯƠNG PHÁP, KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÓNG CỬA MỎ
1. Phương án đóng cửa mỏ
Căn cứ vào hiện trạng khu vực đề nghị đóng cửa mỏ, phương án cải tạo, phục hồi môi trường hoặc
phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đã được phê duyệt, tổ chức, cá nhân đề xuất
phương án đóng cửa mỏ phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch môi trường của địa
phương; đảm bảo không để xảy ra các sự cố môi trường, sức khỏe cộng đồng và các quy định khác
có liên quan.
Trường hợp phương án cải tạo, phục hồi môi trường đề xuất trong đề án đóng cửa mỏ khác với
phương án cải tạo, phục hồi môi trường hoặc phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đã
được phê duyệt thì phải giải trình, làm rõ lý do thay đổi.
2. Khối lượng đóng cửa mỏ
Trên cơ sở phương án đóng cửa mỏ đã lựa chọn, tính toán cụ thể.
- Dạng, khối lượng công việc và các biện pháp thực hiện công tác đóng cửa mỏ, làm rõ các biện
pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác (nếu có).
- Khối lượng công việc phải thực hiện nhằm đảm bảo an toàn sau khi đóng cửa mỏ và bảng thống
kê kèm theo.
- Giải pháp, khối lượng cải tạo, phục hồi môi trường theo phương án cải tạo, phục hồi môi trường
hoặc phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung đã được duyệt; giải pháp, khối lượng công
việc cải tạo, phục hồi môi trường thay đổi so với phương án cải tạo, phục hồi môi trường hoặc
phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đã được phê duyệt phù hợp với hiện trạng của mỏ
tại thời điểm lập đề án.
- Lập bảng thống kê các thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu cần huy động để thực hiện đề án đóng
cửa mỏ.
- Kiến nghị về việc bảo vệ hoặc sử dụng hợp lý các công trình mỏ và khu vực khai thác mỏ sau khi
hoàn thành công việc đóng cửa mỏ.
- Rà soát, điều chỉnh các vị trí giám sát, các nội dung giám sát môi trường (đã được phê duyệt trong
Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Giấy xác nhận công trình bảo vệ môi trường, phương án cải
tạo, phục hồi môi trường) trong quá trình thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản.
III. Tiến độ thực hiện
- Tiến độ thực hiện và thời gian hoàn thành từng công việc cụ thể.
- Xác định tổng thời gian thực hiện đề án đóng cửa mỏ.
- Đề xuất cơ quan tiếp nhận, quản lý, sử dụng các công trình mỏ, công trình bảo vệ môi trýờng sau
khi có quyết ðịnh ðóng cửa mỏ.
CHƯƠNG IV
DỰ TOÁN KINH PHÍ
Chi phí đóng cửa mỏ và cơ sở đảm bảo cho nguồn kinh phí đó, kể cả những khoản bồi thường thiệt
hại do việc đóng cửa mỏ gây ra (lưu ý: tách riêng dự toán kinh phí để thực hiện các hạng mục công
trình tại thời điểm lập đề án đóng cửa mỏ và chi phí đã thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường cho
các hạng mục công trình theo phương án cải tạo, phục hồi môi trường hoặc phương án cải tạo, phục
hồi môi trường bổ sung đã được phê duyệt).
CHƯƠNG V
TỔ CHỨC THI CÔNG
Trên cơ sở khối lượng, tiến độ thực hiện các công việc của đề án và thời gian hoàn thành đã tính
toán đưa ra phương án tổ chức thi công đề án. Do tổ chức, cá nhân khai thác tự thực hiện hay thuê
tổ chức, cá nhân khác? Cách thức tổ chức thực hiện cụ thể.
KẾT LUẬN
- Kiến nghị về việc bảo vệ hoặc sử dụng hợp lý các công trình mỏ và khu vực khai thác mỏ sau khi
hoàn thành công việc đóng cửa mỏ.
- Các yêu cầu, kiến nghị khác (nếu có).
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PHẦN PHỤ LỤC
1. Phụ lục các bản vẽ:
TT
Tên bản vẽ
1
Bản đồ hiện trạng khu vực khai thác mỏ. Tỷ lệ 1:1.000 - 1:2.000
2
Bản đồ địa hình khu vực mỏ tại thời điểm được cấp phép khai thác
3
Bản đồ kết thúc từng giai đoạn khai thác theo Dự án đầu tư
Bản đồ tổng mặt bằng mỏ (thể hiện rõ các công trình khai thác mỏ và các công trình phụ
4
trợ: nhà cửa, đường xá, cầu cống v.v..)
5
Bản đồ kết thúc khai thác mỏ theo Thiết kế mỏ
6
Các bản vẽ mặt cắt địa chất đặc trưng khu vực đóng cửa mỏ
7
Các bản vẽ thiết kế chi tiết các công trình đóng cửa mỏ, bãi thải
Sơ đồ vị trí lấy mẫu đáy moong kết thúc khai thác, hoặc tại các đường lò chợ v.v... (nếu
8
có).
Bản đồ tổng thể khu vực sau khi thực hiện Đề án đóng cửa mỏ và thể hiện Bản đồ trên
9
không gian ba chiều (3D)
...
Các bản vẽ khác (nếu có theo Phương án cải tạo, phục hồi môi trường)
2. Phụ lục các hồ sơ, tài liệu liên quan:
- Bản sao quyết định phê duyệt/giấy xác nhận Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Kế hoạch bảo
vệ môi trường/Đề án bảo vệ môi trường; Giấy phép khai thác khoáng sản; Phương án/cải tạo, phục
hồi môi trường trong khai thác khoáng sản;
- Bản sao quyết định phê duyệt Dự án đầu tư khai thác mỏ và thiết kế cơ sở; quyết định phê duyệt
Thiết kế mỏ;
- Quyết định giao đất, Hợp đồng thuê đất;
- Bản đồ ba chiều (3D) hoàn thổ không gian đã khai thác đối với trường hợp Phương án/Dự án/Đề
án cải tạo, phục hồi môi trường của tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng lập Báo cáo đánh giá tác động
môi trường;
- Đơn giá, định mức của các bộ, ngành tương ứng; bản đồ quy hoạch sử dụng đất (nếu có);
- Toàn bộ bản vẽ bình đồ, mặt cắt hiện trạng kết thúc các năm khai thác kèm theo báo cáo định kỳ
hoạt động khai thác khoáng sản;
- Tài liệu phân tích mẫu khoáng sản, đất đá (nếu có) tại khu vực đề nghị đóng cửa mỏ;
- Các số liệu liên quan đến chất lượng (hàm lượng, thành phần khoáng vật, hóa học, cơ lý v.v..) của
khoáng sản tại khu vực đề nghị đóng cửa mỏ (moong khai thác, đường lò chợ...) kèm theo là bản đồ
thể hiện vị trí các điểm lấy mẫu và kết quả phân tích mẫu.
- Các bảng biểu, tài liệu kèm theo như đã nêu trong các chương.

494

18. Thủ tục: Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đối với trường hợp Giấy
phép khai thác khoáng sản đã được cấp trước ngày Nghị định số 203/2013/NĐ-CP có
hiệu lực).
Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu chính;
- Địa chỉ: số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2. Kiểm tra và thẩm định hồ sơ:
Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận
tính pháp lý, mức độ đầy đủ của các hồ sơ tính tiền cấp quyền khai
thác khoáng sản do tổ chức, cá nhân nộp.
Bước 3. Trình phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản:
Sở Tài nguyên và Môi trường trình hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác
khoáng sản; kết quả xác định tại Hội đồng thẩm định; trình Chủ tịch
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng
sản theo thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản.
Bước 4: Thông báo cho Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ
tục hành chính thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Bản tự kê khai thông tin tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
hồ sơ
(theo mẫu)
- Bản sao Giấy phép khai thác khoáng sản.
- Báo cáo nộp thuế tài nguyên hàng năm; các chứng từ, tài liệu hợp pháp
chứng minh trữ lượng khoáng sản đã khai thác tính đến hết ngày 30 tháng 6
năm 2011.
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Thời hạn giải quyết
Tổ chức, cá nhân
Đối tượng thực hiện
- Cơ quan có thẩ m quyề n quyế t đinh:
̣ Ủy ban nhân dân tỉnh.
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan trực tiế p thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp: Sở Công Thương; Sở Xây dựng; Sở Tài chính,
Cục thuế tỉnh.
Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và thông
Kết quả
báo nộp tiềncấp quyền khai thác khoáng sản của cơ quan thuế.
Không
Phí, Lệ phí
Tên mẫu đơn, tờ khai - Bản tự kê khai thông tin tính tiền khai thác khoáng sản (Mẫu số 01,
phụ lục II Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013).
Không
Yêu cầu điều kiện
- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010
Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ;
- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ.
Trình tự thực hiện
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Mẫu số 01
BẢN TỰ KÊ KHAI
THÔNG TIN TÍNH TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
(Ban hành kèm theo Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013)
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
-------

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

BẢN TỰ KÊ KHAI
THÔNG TIN TÍNH TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
Kính gửi: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
(Sở Tài nguyên và Môi trường)
Tên tổ chức, cá nhân: .....................................................................................
Địa chỉ: ..........................................................................................................
Số điện thoại: ……………….......; Fax: .......................................................
Người đại diện pháp luật: .............................................................................
Chức vụ/nghề nghiệp: ...................................................................................
Mã số thuế: ...................................................................................................
1. Giấy phép khai thác khoáng sản số: ...........................................................
2. Ngày cấp: ………………… Thời hạn: .....................................................
3. Loại khoáng sản: ......................................................................................
4. Vị trí (hành chính, địa lý) của khu vực cấp phép khai thác: ....................
5. Trữ lượng sử dụng tính tiền cấp quyền khai thác ghi trong Giấy phép khai thác:
+ Trữ lượng địa chất (nếu có): ....................................................................
+ Trữ lượng khai thác (nếu có): ....................................................................
+ Trữ lượng khác (tài nguyên, sản phẩm hàng hóa, lưu lượng,...) (nếu có):
………………………………………………………………………………
6. Trữ lượng khoáng sản đã khai thác (căn cứ theo thông tin nộp thuế tài nguyên tính đến
ngày 30/6/2011):
7. Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại thời điểm kê khai:
……………………………………………………………………………………
8. Phương pháp khai thác mỏ (lộ thiên, hầm lò): .......................................
9. Địa bàn ưu đãi đầu tư xác định hệ số liên quan đến điều kiện kinh tế xã hội:
..........................................................................................................................
10. Dự tính số tiền cấp quyền khai thác của khu vực khoáng sản được phép khai thác:
.................................................................................................................
11.(Tên tổ chức, cá nhân) cam kết số lần nộp tiền khai thác khoáng sản: .....
12. Địa điểm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: ...............................
…………, ngày ….. tháng …… năm ……
NGƯỜI LẬP
GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
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V. Lĩnh vực Môi trường:
01. Thủ tục: Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội
dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.
Bước 1. Chủ dự án nộp hồ sơ Chấp thuận về môi trường đối với đề
nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi
trường đã được phê duyệt đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu chính.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức chỉnh
sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ.
+ Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 3. Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, kiểm tra hồ sơ trong
thời hạn 05 ngày làm việc (có thông báo nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ
để hoàn thiện hồ sơ).
- Việc xem xét, chấp thuận về môi trường được thực hiện thông qua
hình thức lấy ý kiến của ít nhất 03 chuyên gia làm cơ sở để cơ quan
phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường xem xét, quyết định.
Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định
Bước 4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định trong thời gian 05 ngày
làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình hợp lệ
Bước 5: Chủ dự án nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu chính.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ.
- Văn bản đề nghị thay đổi của chủ dự án (theo mẫu)
hồ sơ
- Báo cáo về những nội dung thay đổi; các tác động môi trường, chất
thải phát sinh từ những thay đổi; các biện pháp giảm thiểu tác động, xử
lý chất thải phát sinh kèm theo các thay đổi quản lý, giám sát môi
trường (theo mẫu).
* Trong quá trình triển khai xây dựng dự án, chủ dự án có những thay
đổi quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật bảo vệ môi trường (Trường hợp
thay đổi quy mô, công suất, công nghệ làm tăng tác động xấu đến môi
trường so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường
đã được phê duyệt nhưng chưa đến mức phải lập lại báo cáo đánh giá
tác động môi trường được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 20 của
Luật này (Tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ làm tăng tác
động xấu đến môi trường so với phương án trong báo cáo đánh giá tác
động môi trường đã được phê duyệt), chủ đầu tư dự án phải giải trình
với cơ quan phê duyệt và chỉ được thực hiện sau khi có văn bản chấp
thuận của cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi
trường) phải báo cáo bằng văn bản cho cơ quan đã phê duyệt báo cáo
đánh giá tác động môi trường và chỉ được thực hiện thay đổi sau khi có
quyết định chấp thuận về môi trường của cơ quan phê duyệt báo cáo
đánh giá tác động môi trường trong các trường hợp sau:
Trình tự thực hiện

497

Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan thực hiện

Kết quả
Phí, Lệ phí
Tên mẫu đơn, tờ khai

Yêu cầu điều kiện
Căn cứ pháp lý

- Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp có bổ sung ngành
nghề đầu tư loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
thuộc nhóm III Phụ lục IIa Mục I Nghị định 40/2019/NĐ-CP (có đính
kèm ngay sau TTHC này);
- Tăng quy mô, công suất; thay đổi công nghệ của dự án thuộc loại
hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục
IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP (có
đính kèm ngay sau TTHC này) mà không thuộc trường hợp phải lập lại
báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại khoản 2 Điều 15
Nghị định 40/2019/NĐ-CP (Tăng quy mô, công suất (mở rộng dây
chuyền sản xuất chính, bổ sung công trình, hạng mục chính) của dự án
làm phát sinh chất thải vượt quá khả năng xử lý chất thải của các công
trình bảo vệ môi trường so với phương án trong quyết định phê duyệt
báo cáo đánh giá tác động môi trường; Thay đổi công nghệ sản xuất
sản phẩm chính của dự án; thay đổi công nghệ xử lý chất thải của dự
án có khả năng tác động xấu đến môi trường so với phương án trong
quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; Mở rộng
quy mô đầu tư của khu công nghiệp; bổ sung vào khu công nghiệp
ngành nghề đầu tư thuộc các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy
cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại nhóm I và nhóm II Phụ lục IIa
Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP (có đính
kèm ngay sau TTHC này)).
b. số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính)
Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Tổ chức, cá nhân
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.
- Cơ quan phối hợp thực hiện (nếu có): Các sở ban ngành liên quan,
UBND các huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn nơi thực hiện
dự án.
Văn bản chấ p thuâ ̣n
Không
- Văn bản đề nghị thay đổi của chủ dự án (Mẫu số 07 Phụ lục VI Mục I
Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019);
- Báo cáo về những nội dung thay đổi; các tác động môi trường, chất
thải phát sinh từ những thay đổi; các biện pháp giảm thiểu tác động, xử
lý chất thải phát sinh kèm theo các thay đổi quản lý, giám sát môi
trường (Mẫu số 08 Phụ lục VI Mục I Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày
13/5/2019).
Không
- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ
- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ
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Phụ lục I
DANH MỤC ĐỐI TƯỢNG PHẢI THỰC HIỆN
ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC
STT
1
1.1
1.2

2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11
2.2.12
2.2.13
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.4
2.5
2.6
3

Đối tượng
Chiến lược
Chiến lược khai thác và sử dụng tài nguyên cấp quốc gia
Chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực quy mô quốc gia, cấp vùng có tác động lớn đến
môi trường, gồm: ngành điện (thủy điện, nhiệt điện, năng lượng nguyên tử và điện hạt
nhân); khai thác dầu khí, lọc hóa dầu; giấy; công nghiệp hóa chất, phân bón, thuốc bảo
vệ thực vật; cao su; dệt may; xi măng; thép; thăm dò, khai thác và chế biến khoáng
sản.
Quy hoạch
Quy hoạch tổng thể quốc gia; quy hoạch không gian biển quốc gia; quy hoạch sử dụng
đất quốc gia.
Các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn có tác động
lớn đến môi trường, bao gồm:
Quy hoạch mạng lưới đường bộ
Quy hoạch mạng lưới đường sắt
Quy hoạch tổng thể phát triển cảng biển
Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống hàng không, sân bay
Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa
Quy hoạch tổng thể về năng lượng
Quy hoạch phát triển điện lực
Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn
Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ
Quy hoạch tài nguyên nước
Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng phóng xạ
Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản
Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu
xây dựng
Quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành có tác động lớn đến môi trường, bao
gồm:
Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh
Quy hoạch bảo vệ, khai thác, sử dụng nguồn nước liên quốc gia
Quy hoạch thủy lợi
Quy hoạch đê điều
Quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng
nước
Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn
Quy hoạch tuyến, ga đường sắt
Quy hoạch chung đô thị loại I trở lên
Quy hoạch vùng
Quy hoạch tỉnh
Quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
Điều chỉnh chiến lược, quy hoạch của đối tượng thuộc các mục 1 và 2 Phụ lục này
mà thay đổi mục tiêu của chiến lược, quy hoạch
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Phụ lục IIa
DANH MỤC CÁC LOẠI HÌNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
CÓ NGUY CƠ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
Nhóm I
1. Khai thác, làm giàu quặng khoáng sản độc hại;
2. Luyện kim; tinh chế, chế biến khoáng sản độc hại; phá dỡ tàu biển;
3. Sản xuất giấy, bột giấy, ván sợi (MDF, HDF);
4. Sản xuất hóa chất, phân bón hóa học (trừ loại hình phối trộn); thuốc bảo vệ thực vật hóa học;
5. Nhuộm (vải, sợi), giặt mài;
6. Thuộc da;
7. Lọc hóa dầu;
8. Nhiệt điện than, sản xuất than cốc, khí hóa than, điện hạt nhân;
Nhóm II
9. Xử lý, tái chế chất thải; sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất;
10. Có công đoạn xi mạ, làm sạch bề mặt kim loại bằng hóa chất;
11. Sản xuất pin, ắc quy;
12. Sản xuất clinker;
Nhóm III
13. Chế biến mủ cao su;
14. Chế biến tinh bột sắn; bột ngọt; bia, rượu, cồn công nghiệp;
15. Chế biến mía đường;
16. Chế biến thủy sản, giết mổ gia súc, gia cầm;
17. Sản xuất linh kiện, thiết bị điện, điện tử.
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PHỤ LỤC VI
Mẫu số 07
Văn bản đề nghị thay đổi của chủ dự án đối với trường hợp tăng quy mô, công suất; thay đổi
công nghệ hoặc bổ sung ngành nghề đầu tư vào khu công nghiệp của dự án đang trong quá
trình triển khai xây dựng
(1)
------Số: …
V/v thay đổi …….. của (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------(Địa danh), ngày … tháng … năm ……
Kính gửi: (3)

Chúng tôi là: (1), chủ dự án của (2), đã được (3) phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi
trường tại quyết định số …; địa điểm thực hiện dự án: …;
Địa chỉ liên hệ của (1): …………………………………………………………………………
Điện thoại: ………………………………; Fax: ………………………..; E-mail: ……
Chúng tôi gửi đến (3) ba (03) bản báo cáo những thay đổi (nêu cụ thể việc thay đổi: tăng
quy mô, công suất; thay đổi công nghệ của dự án hoặc bổ sung ngành nghề đầu tư vào khu công
nghiệp) của (2).
Chúng tôi cam kết bảo đảm về độ trung thực, chính xác của các số liệu, tài liệu trong các
văn bản nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt
Nam.
Đề nghị (3) xem xét, phê duyệt những thay đổi nêu trên.
Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- Lưu: …

(4)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:
(1) Chủ dự án;
(2) Tên đầy đủ, chính xác của dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;
(3) Cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án;
(4) Đại diện có thẩm quyền của chủ dự án.
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Mẫu số 08
Báo cáo những nội dung thay đổi của chủ dự án đối với trường hợp tăng quy mô, công suất;
thay đổi công nghệ hoặc bổ sung ngành nghề đầu tư vào khu công nghiệp của dự án đang
trong quá trình triển khai xây dựng
(1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …

(Địa danh), ngày … tháng … năm ……

V/v thay đổi ….. của (2)
Kính gửi: (3)
Căn cứ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số ngày ... tháng ... năm
...của (2); Chúng tôi là chủ đầu tư của (2) đề nghị thay đổi (nêu cụ thể việc thay đổi: tăng quy mô,
công suất; thay đổi công nghệ của dự án hoặc bổ sung ngành nghề đầu tư vào khu công nghiệp) của
(2), cụ thể như sau:
1. Những nội dung đề nghị thay đổi:
1.1. Nội dung đã được phê duyệt (nêu rõ quy mô, công suất, công nghệ, ngành nghề đã được
phê duyệt).
1.2. Nội dung đề nghị thay đổi (nêu rõ quy mô, công suất, công nghệ, ngành nghề đề nghị
thay đổi, bổ sung).
2. Đánh giá tác động do việc thay đổi nêu tại mục 1.2 (phải đánh giá chi tiết các tác động
môi trường, chất thải phát sinh từ việc thay đổi).
3. Các biện pháp giảm thiểu tác động, xử lý chất thải phát sinh
3.1. Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường
3.2. Các biện pháp xử lý chất thải phát sinh
4. Các thay đổi về quản lý, giám sát môi trường
Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- Lưu: …

(4)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:
(1) Chủ dự án;
(2) Tên đầy đủ, chính xác của dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; /
(3) Cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án;
(4) Đại diện có thẩm quyền của (1).
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02. Thủ tục: Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định
phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án
Bước 1. Chủ dự án lập và gửi Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công
trình xử lý chất thải của dự án tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu chính.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản
thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm, Sở Tài nguyên và Môi
trường tiến hành kiểm tra các công trình xử lý chất thải của dự án.
- Trường hợp các công trình xử lý chất thải của dự án đáp ứng yêu cầu,
trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn
bản thông báo kết quả kiểm tra các công trình xử lý chất thải để chủ dự
án vận hành thử nghiệm; trường hợp không đáp ứng yêu cầu thì
buộc chủ dự án phải hoàn thành trước khi vận hành thử nghiệm.
- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với chủ dự án để kiểm
tra việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án
trong trường hợp cần thiết.
Bước 3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc vận
hành thử nghiệm, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản thông báo
kết quả kiểm tra việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất
thải của dự án (làm căn cứ để chủ dự án lập báo cáo kết quả thực hiện
các công trình bảo vệ môi trường của dự án theo quy định).
Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho Chủ dự án
nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
hoặc gửi qua đường bưu chính.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- 01 Văn bản thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử
hồ sơ
lý chất thải của dự án (theo mẫu).
- 01 bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tác
động môi trường của dự án.
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính)
- Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: Trong
Thời hạn giải quyết
thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.
- Thời hạn kiểm tra các công trình xử lý chất thải của dự án: 05 (năm)
ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo kế hoạch vận
hành thử nghiệm.
- Thời hạn có văn bản thông báo kết quả kiểm tra các công trình xử lý
chất thải để chủ dự án vận hành thử nghiệm: 05 ngày làm việc.
Tổ chức, cá nhân
Đối tượng thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định và trực tiếp thực hiện TTHC: Sở
Cơ quan thực hiện
Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum.
- Cơ quan phối hợp thực hiện (nếu có): Các sở ban ngành liên quan,
UBND các huyện, thành phố
Quyết định phê duyệt báo cáo
Kết quả
Không
Phí, Lệ phí
Trình tự thực hiện
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Tên mẫu đơn, tờ khai
Yêu cầu điều kiện
Căn cứ pháp lý

- Văn bản thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý
chất thải của dự án (Mẫu số 09 Phụ lục VI Mục I Nghị định
40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019)
Trước 20 ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm.
- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ
- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ
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Mẫu số 09
Văn bản thông báo Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự
án/cơ sở
(1)
------Số: …
V/v thông báo Kế hoạch vận hành
thử nghiệm các công trình xử lý
chất thải của dự án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------(Địa danh), ngày … tháng … năm ……

Kính gửi: (2)
Chúng tôi là (1), chủ đầu tư của Dự án (3) (sau đây viết tắt là Dự án), đã được (4) phê
duyệt/phê duyệt điều chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số... ngày...
tháng... năm...
Theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số ..../2019/NĐ-CP ngày...tháng... năm... của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành
Luật bảo vệ môi trường, chúng tôi xin gửi tới (2) kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử
lý chất thải của Dự án (Kế hoạch chi tiết xin gửi kèm theo).
Chúng tôi bảo đảm về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu được nêu trong Kế
hoạch vận hành thử nghiệm kèm theo văn bản này, nếu có gì sai trái, chúng tôi xin hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam.
Chúng tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ
môi trường, đồng thời cam kết sẽ dừng ngay hoạt động vận hành thử nghiệm trong trường hợp xảy
ra sự cố môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa,
ứng phó, khắc phục ô nhiễm và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
Kính đề nghị (2) tổ chức kiểm tra các công trình xử lý chất thải của Dự án để (1) có căn cứ
đưa (3) vào vận hành thử nghiệm theo đúng Kế hoạch./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- Lưu: …

(5)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)
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KẾ HOẠCH
Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án ...(3) ... (hoặc của hạng
mục/phân kỳ đầu tư của dự án ...(3)...)
(Kèm theo Văn bản số:... ngày..../.../... của (1))
1. Tên và địa điểm thực hiện Dự án:...
2. Quyết định phê duyệt/phê duyệt điều chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường
(ĐTM) của Dự án: số ... ngày... tháng... năm... của...
3. Chủ dự án: ………………………………………………………………………………
- Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………
- Điện thoại: …………………………..; Fax: ………………………; E-mail: ……………
- Thông tin liên hệ của đại diện chủ dự án, cán bộ phụ trách môi trường:
4. Thông tin chung về quá trình triển khai thực hiện Dự án:
Báo cáo sơ bộ tình hình triển khai xây dựng và hoàn thành các hạng mục chính của Dự án,
thời điểm khởi công, thời điểm hoàn thành từng hạng mục.
5. Kết quả hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo quyết định
phê duyệt/phê duyệt điều chỉnh báo cáo ĐTM:
5.1. Các công trình xử lý chất thải phải xây dựng, lắp đặt theo yêu cầu của quyết định phê
duyệt/phê duyệt điều chỉnh báo cáo ĐTM:
Liệt kê chi tiết, đầy đủ các công trình bảo vệ môi trường phải xây dựng, lắp đặt theo yêu cầu
tại quyết định phê duyệt/phê duyệt điều chỉnh báo cáo ĐTM, trong đó làm rõ về quy mô, công suất,
công nghệ, thông số kỹ thuật cơ bản, quy trình vận hành của từng hạng mục công trình; các công
trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường; các biện pháp bảo vệ môi trường khác,...
5.2. Các công trình xử lý chất thải đã hoàn thành phục vụ quá trình vận hành thử nghiệm
(bao gồm toàn bộ hoặc từng hạng mục):
a) Công trình thu gom, xử lý nước thải:
- Các công trình thu gom, thoát nước mưa, nước thải đã xây dựng: báo cáo các thông số kỹ
thuật cơ bản như: kết cấu, kích thước, vật liệu, chức năng, hướng tiêu thoát (kèm theo sơ đồ, bản vẽ
tổng mặt bằng hệ thống thoát nước).
- Báo cáo chi tiết từng công trình, thiết bị xử lý nước thải đã xây dựng hoặc lắp đặt, trong đó
phải có các thông tin chính sau: quy mô, công suất, công nghệ xử lý; thông số kỹ thuật cơ bản kèm
theo sơ đồ khối và thuyết minh chi tiết quy trình vận hành; các loại hoá chất, chế phẩm sinh học sử
dụng trong quá trình vận hành hệ thống xử lý; báo cáo việc lắp đặt công tơ điện riêng để theo dõi
mức tiêu hao điện năng trong quá trình vận hành công trình, thiết bị.
- Bảng cân bằng nước dự kiến trong quá trình vận hành dự án: Làm rõ từng nguồn nước thải
kèm theo lưu lượng phát sinh, phương án thu gom, xử lý từng nguồn thải tại các công trình, thiết bị
xử lý nước thải đã hoàn thành.
- Hồ sơ bản vẽ hoàn công đối với công trình xử lý nước thải, kèm theo các biên bản bàn
giao, nghiệm thu công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đối với thiết bị xử lý nước
thải hợp khối phải có hồ sơ lắp đặt kèm theo CO/CQ của thiết bị (trong trường hợp thiết bị được
nhập khẩu nguyên khối).
b) Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải:
- Báo cáo chi tiết từng công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải đã được xây dựng, lắp đặt,
trong đó phải có các thông tin chính sau: quy mô, công suất, công nghệ xử lý; thông số kỹ thuật cơ
bản kèm theo sơ đồ khối và thuyết minh chi tiết quy trình vận hành, ứng phó sự cố của hệ thống,
thiết bị xử lý bụi, khí thải; các loại vật liệu, hóa chất, xúc tác sử dụng trong quá trình vận hành.
- Hồ sơ bản vẽ hoàn công đối với công trình xử lý bụi, khí thải kèm theo các biên bản bàn
giao, nghiệm thu công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đối với thiết bị xử lý đồng
bộ, nguyên chiếc phải có hồ sơ lắp đặt kèm theo CO/CQ của thiết bị (trường hợp thiết bị được nhập
khẩu nguyên chiếc).
c) Công trình, thiết bị lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại:
- Công trình lưu giữ chất thải: quy mô, kết cấu và các thông số kỹ thuật cơ bản của công
trình; hồ sơ bản vẽ hoàn công kèm theo các biên bản bàn giao, nghiệm thu công trình theo quy định
của pháp luật về xây dựng.
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- Công trình, thiết bị xử lý chất thải: báo cáo chi tiết từng công trình, thiết bị xử lý chất thải
rắn thông thường, chất thải nguy hại đã được xây dựng, lắp đặt, trong đó phải có các thông tin chính
sau: quy mô, công suất; thông số kỹ thuật cơ bản kèm theo sơ đồ khối và thuyết minh chi tiết quy
trình vận hành; các loại vật liệu, hoá chất sử dụng trong quá trình vận hành. Hồ sơ bản vẽ hoàn công
công trình lưu giữ, xử lý chất thải, kèm theo các biên bản bàn giao, nghiệm thu công trình theo quy
định của pháp luật về xây dựng.
d) Công trình quản lý chất thải khác:
Công trình xử lý, lưu giữ chất thải đã được xây dựng; quy mô, công suất, các thông số kỹ
thuật cơ bản kèm theo quy trình vận hành công trình. Hồ sơ hoàn công kèm theo các biên bản bàn
giao, nghiệm thu công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng.
đ) Các thiết bị, hệ thống quan trắc chất thải tự động, liên tục (đối với trường hợp phải lắp đặt
theo quy định):
- Mô tả từng thiết bị, hệ thống quan trắc chất thải tự động, liên tục đã lắp đặt, gồm: vị trí,
thông số lắp đặt; chủng loại kèm theo CO/CQ của từng thiết bị.
- Việc kết nối dữ liệu quan trắc tự động, liên tục về Sở Tài nguyên và Môi trường địa
phương để theo dõi, giám sát.
e) Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:
- Mô tả chi tiết từng công trình, thiết bị hoặc phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi
trường đối với nước thải, khí thải, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại trong quá trình
vận hành thử nghiệm. Thuyết minh từng quy trình ứng phó sự cố đảm bảo đáp ứng yêu cầu bảo vệ
môi trường.
- Hồ sơ hoàn công kèm theo các biên bản bàn giao, nghiệm thu công trình, thiết bị theo quy
định của pháp luật về xây dựng đối với trường hợp phải xây dựng, lắp đặt công trình ứng phó sự cố
môi trường.
g) Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác.
6. Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm:
Lập danh mục chi tiết kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đã hoàn
thành của Dự án, gồm: thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc. Công suất dự kiến đạt được của từng
hạng mục hoặc của cả Dự án tại thời điểm kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm.
7. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử
lý chất thải:
- Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải ra ngoài môi
trường hoặc thải ra ngoài phạm vi của công trình, thiết bị xử lý.
- Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của công trình,
thiết bị xử lý chất thải: Việc đánh giá phải được thực hiện cho từng công đoạn xử lý và toàn bộ hệ
thống xử lý (lấy mẫu tổ hợp); thời gian, tần suất lấy mẫu phải thực hiện theo các tiêu chuẩn, quy
chuẩn quy định.
- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để thực
hiện Kế hoạch.
8. Kiến nghị (nếu có):
Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- Lưu: …

(5)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:
(1) Chủ dự án;
(2) Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh nơi triển khai dự án;
(3) Tên gọi đầy đủ, chính xác của dự án hoặc của hạng mục/phân kỳ đầu tư của dự án (3);
(4) Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án;
(5) Đại diện có thẩm quyền của chủ dự án.
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03. Thủ tục: Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi
trường
Bước 1. Chủ dự án nộp hồ sơ đề nghị thẩm định tại Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu chính
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy
định của pháp luật).
Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét hồ sơ, báo cáo UBND
tỉnh cho ý kiến về báo cáo ĐTM và dự án đầu tư theo mẫu quy định.
Bước 3: Có ý kiến bằng văn bản trong vòng 15 ngày làm việc hoặc
không có văn bản phản hồi trong trường hợp chấp thuận việc thực hiện
dự án.
Bước 4: Thông báo cho Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ
tục hành chính thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Một (01) văn bản đề nghị cho ý kiến (theo mẫu).
hồ sơ
- Một (01) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường và các tài liệu
liên quan.
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính)
Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc
Thời hạn giải quyết
Tổ chức, cá nhân
Đối tượng thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kon Tum.
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
tỉnh Kon Tum.
- Cơ quan phối hợp thực hiện (nếu có): Các sở ban ngành liên quan;
Ban quản lý KCN; UBND các huyện, thành phố; UBND xã, phường,
thị trấn nơi thực hiện dự án.
Văn bản cho ý kiến về báo cáo ĐTM và dự án hoặc không phản hồi
Kết quả
trong trường hợp chấp thuận
Không
Phí, Lệ phí
Tên mẫu đơn, tờ khai - Văn bản đề nghị cho ý kiến (Mẫu số 01 Phụ lục VI Mục I Nghị định
40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019).
Yêu cầu điều kiện
Không
- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014.
Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ
- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ
Trình tự thực hiện
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PHỤ LỤC VI
CÁC MẪU VĂN BẢN THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI
TRƯỜNG, KIỂM TRA, XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Mẫu số 01
Văn bản của chủ dự án gửi xin ý kiến tham vấn Ủy ban nhân dân các cấp/các tổ chức chịu tác
động trực tiếp bởi dự án về nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường
(1)
------Số: …
V/v xin ý kiến tham vấn cộng
đồng về nội dung báo cáo đánh
giá tác động môi trường của dự
án (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------(Địa danh), ngày … tháng … năm ……

Kính gửi: (3)
Thực hiện Luật bảo vệ môi trường năm 2014 và các quy định của pháp luật về đánh giá tác động
môi trường (ĐTM) , (1) đã lập báo cáo ĐTM của dự án (2).
(1) Gửi đến (3) báo cáo ĐTM của dự án và rất mong nhận được ý kiến tham vấn của (3).
Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- Lưu: …

(4)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:
(1) Chủ dự án;
(2) Tên đầy đủ, chính xác của dự án;
(3) Cơ quan, tổ chức được xin ý kiến tham vấn; (4) Đại diện có thẩm quyền của (1).
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04. Thủ tục: Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm
định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường
Trình tự thực hiện

Bước 1. Chủ dự án nộp hồ sơ đề nghị thẩm định tại Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu chính
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2. Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, kiểm tra hồ sơ:
- Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ và hợp
lệ của hồ sơ: trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận
hồ sơ.
Bước 3. Thẩm định ĐTM
- Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: Trong
thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.
- Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:
+ Tối đa là 25 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ
hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp thẩm định báo cáo đánh giá tác động
môi trường của các dự án thuộc Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành
kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.
+ Tối đa là 20 (hai mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc đầy
đủ hồ sơ hợp lệ đối với trƣờng hợp thẩm định báo cáo đánh giá tác
động môi trƣờng của các dự án thuộc Phụ lục III nhưng không thuộc
Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số
40/2019/NĐ-CP.
+ Tối đa là 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ
hồ sơ hợp lệ đối với hình thức thẩm định thông qua việc lấy ý kiến cơ
quan, tổ chức liên quan đối với các báo cáo đánh giá tác động môi
trường của các dự án quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số
18/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 40/2019/NĐCP bao gồm các dự án thuộc đối tượng phải lập lại báo cáođánh giá tác
động môi trường.
- Trong quá trình thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường được tiến
hành các hoạt động: Tổ chức khảo sát, kiểm chứng các thông tin, số
liệu về hiện trạng môi trường tại địa điểm thực hiện dự án và khu vực
kế cận; Lấy mẫu phân tích kiểm chứng; Tổ chức lấy ý kiến các chuyên
gia, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp phản biện nội dung
của báo cáo đánh giá tác động môi trường; Tổ chức các cuộc họp đánh
giá theo chuyên đề.
Bước 4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thẩm
định, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản thông báo kết quả
thẩm định tới chủ dự án.
Bước 5. Sau khi có kết quả thẩm định Chủ dự án hoàn thiện hồ sơ
(trong thời hạn không quá 12 tháng kể từ ngày nhận được thông báo
kết quả thẩm định) nộp về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Kon Tum. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiể m tra thành phần, số
lượng hồ sơ và chuyển hồ sơ đến Bộ phận chuyên môn thụ lý hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh theo yêu cầu của Hội đồng thẩm
định có văn bản thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung,
hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
+ Trường hợp hồ sơ hoàn chỉnh theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định
thì trong thời gian 05 ngày làm việc phải trình UBND tỉnh phê duyệt.
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Bước 6: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt trong thời gian 05 ngày
làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình.
Bước 7: Thông báo cho Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ
tục hành chính thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
hồ sơ
* Đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:
- Một (01) văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi
trường (theo mẫu);
- Một (01) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế - kỹ
thuật của dự án đầu tư hoặc các tài liệu tương đương;
- Bảy (07) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường. Trường hợp số
lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn 07 người, chủ dự án
phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường.
(theo mẫu).
* Đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường:
- Một (01) văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi
trường, trong đó giải trình rõ những nội dung đã được chỉnh sửa, bổ
sung theo kết quả thẩm định, trừ trường hợp không phải chỉnh sửa, bổ
sung (theo mẫu);
- Số lượng đủ để gửi tới các địa chỉ quy định. Báo cáo đánh giá tác
động môi trường được đóng quyển gáy cứng, chủ dự án ký vào phía
dưới của từng trang hoặc đóng dấu giáp lai báo cáo kể cả phụ lục kèm
theo 01 đĩa CD trong đó chứa 01 tệp văn bản điện tử định dạng đuôi
“.doc” chứa nội dung của báo cáo và 01 tệp văn bản điện tử định dạng
đuôi “.pdf” chứa nội dung đã quét (scan) của toàn bộ báo cáo (bao
gồm cả phụ lục).
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính)
- Thời gian thẩm định: Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Thời hạn giải quyết
- Thời hạn phê duyệt: Không quá 12 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Tổ chức, cá nhân
Đối tượng thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kon Tum.
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh
Kon Tum.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
tỉnh Kon Tum.
- Cơ quan phối hợp thực hiện (nếu có): Các sở ban ngành liên quan;
Ban quản lý KCN; UBND các huyện, thành phố; UBND xã, phường,
thị trấn nơi thực hiện dự án.
- Thông báo kết quả thẩm định;
Kết quả
- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
- Phí thẩm định theo quy định tại Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND
Phí, Lệ phí
ngày 18/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum (có phụ lục đính
kèm)
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Tên mẫu đơn, tờ khai

Yêu cầu điều kiện

Căn cứ pháp lý

- Mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi
trường (Mẫu số 5 Phụ lục VI Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày
13/5/2019)
- Mẫu trang bìa, trang phụ bìa của báo cáo đánh giá tác động môi
trường (Mẫu số 4a Phụ lục VI Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày
13/5/2019)
- Mẫu cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường
(Mẫu số 4b Phụ lục VI Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019)
Chủ dự án trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định báo cáo
đánh giá tác động môi trường trước các thời điểm sau đây:
a) Đối với dự án khai thác khoáng sản, trình trước khi cơ quan có thẩm
quyền thẩm định để cấp, điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản;
b) Đối với dự án thăm dò, khai thác dầu khí, trình trước khi cơ quan có
thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch thăm dò, kế hoạch phát
triển mỏ;
c) Đối với dự án đầu tư xây dựng, trình trước khi cơ quan có thẩm
quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật
hoặc thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công (trường hợp dự án chỉ yêu
cầu thiết kế một bước).
Trường hợp dự án có cùng một cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá
tác động môi trường và thẩm định thiết kế cơ sở hoặc thiết kế bản vẽ
thi công thi các hồ sơ nêu trên được trình đồng thời để thẩm định theo
quy định;
d) Đối với các dự án khác không thuộc đối tượng quy định tại các điểm
a, b và c khoản này, trình trước khi quyết định đầu tư dự án.
- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014.
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ
- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ
- Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Kon Tum.
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PHỤ LỤC II
PHÍ THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019
của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

ST
T

Nội dung

Đơn vị tính

I

Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi
trường (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa
phương thực hiện)

1

Đối tượng nộp phí

Mức thu
(đồng)

Tỷ lệ
(%) để
lại đơn
vị thu

Tỷ lệ
(%) nộp
NSNN

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề
nghị cơ quan có thẩm quyền ở địa
phương thực hiện thẩm định báo cáo
đánh giá tác động môi trường
2
2.1
a

b

Mức thu phí
Thẩm định lần đầu
Nhóm 1. Dự án công trình dân
dụng có tổng mức đầu tư (tỷ đồng)
Đến 10

đồng/báo cáo

8.000.000

100%

0%

Trên 10 đến 20

đồng/báo cáo

12.500.000

100%

0%

Trên 20 đến 50

đồng/báo cáo

21.000.000

100%

0%

Trên 50 đến 100

đồng/báo cáo

37.500.000

100%

0%

Trên 100 đến 200

đồng/báo cáo

41.500.000

100%

0%

Trên 200 đến 500

đồng/báo cáo

54.000.000

100%

0%

Trên 500 đến 1.000

đồng/báo cáo

61.000.000

100%

0%

Trên 1.000 đến 1.500

đồng/báo cáo

65.000.000

100%

0%

Trên 1.500 đến 2.000

đồng/báo cáo

67.000.000

100%

0%

Trên 2.000 đến 3.000

đồng/báo cáo

70.000.000

100%

0%

Trên 3.000 đến 5.000

đồng/báo cáo

72.500.000

100%

0%

Trên 5.000 đến 7.000

đồng/báo cáo

77.000.000

100%

0%

Trên 7.000

đồng/báo cáo

84.000.000

100%

0%

Đến 10

đồng/báo cáo

8.600.000

100%

0%

Trên 10 đến 20

đồng/báo cáo

13.000.000

100%

0%

Trên 20 đến 50

đồng/báo cáo

22.000.000

100%

0%

Trên 50 đến 100

đồng/báo cáo

38.000.000

100%

0%

Nhóm 2. Dự án hạ tầng kỹ thuật
(trừ dự án giao thông) có tổng mức
đầu tư (tỷ đồng)
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c

d

Trên 100 đến 200

đồng/báo cáo

42.000.000

100%

0%

Trên 200 đến 500

đồng/báo cáo

55.000.000

100%

0%

Trên 500 đến 1.000

đồng/báo cáo

62.000.000

100%

0%

Trên 1.000 đến 1.500

đồng/báo cáo

67.000.000

100%

0%

Trên 1.500 đến 2.000

đồng/báo cáo

68.000.000

100%

0%

Trên 2.000 đến 3.000

đồng/báo cáo

71.000.000

100%

0%

Trên 3.000 đến 5.000

đồng/báo cáo

74.000.000

100%

0%

Trên 5.000 đến 7.000

đồng/báo cáo

78.000.000

100%

0%

đồng/báo cáo

86.000.000

100%

0%

Trên 7.000
Nhóm 3. Dự án nông nghiệp, lâm
nghiệp, thủy sản, thủy lợi có tổng
mức đầu tư (tỷ đồng)

đồng/báo cáo

Đến 10

đồng/báo cáo

8.800.000

100%

0%

Trên 10 đến 20

đồng/báo cáo

13.500.000

100%

0%

Trên 20 đến 50

đồng/báo cáo

22.500.000

100%

0%

Trên 50 đến 100

đồng/báo cáo

39.000.000

100%

0%

Trên 100 đến 200

đồng/báo cáo

43.000.000

100%

0%

Trên 200 đến 500

đồng/báo cáo

56.000.000

100%

0%

Trên 500 đến 1.000

đồng/báo cáo

63.500.000

100%

0%

Trên 1.000 đến 1.500

đồng/báo cáo

68.500.000

100%

0%

Trên 1.500 đến 2.000

đồng/báo cáo

70.000.000

100%

0%

Trên 2.000 đến 3.000

đồng/báo cáo

73.000.000

100%

0%

Trên 3.000 đến 5.000

đồng/báo cáo

76.000.000

100%

0%

Trên 5.000 đến 7.000

đồng/báo cáo

80.000.000

100%

0%

đồng/báo cáo

88.000.000

100%

0%

Trên 7.000
Nhóm 4. Dự án giao thông có tổng
mức đầu tư (tỷ đồng)

đồng/báo cáo

Đến 10

đồng/báo cáo

9.200.000

100%

0%

Trên 10 đến 20

đồng/báo cáo

14.000.000

100%

0%

Trên 20 đến 50

đồng/báo cáo

23.000.000

100%

0%

Trên 50 đến 100

đồng/báo cáo

41.000.000

100%

0%

Trên 100 đến 200

đồng/báo cáo

45.000.000

100%

0%

Trên 200 đến 500

đồng/báo cáo

59.000.000

100%

0%

Trên 500 đến 1.000

đồng/báo cáo

66.000.000

100%

0%

Trên 1.000 đến 1.500

đồng/báo cáo

72.000.000

100%

0%
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Trên 1.500 đến 2.000

đồng/báo cáo

73.500.000

100%

0%

Trên 2.000 đến 3.000

đồng/báo cáo

76.000.000

100%

0%

Trên 3.000 đến 5.000

đồng/báo cáo

79.000.000

100%

0%

Trên 5.000 đến 7.000

đồng/báo cáo

84.000.000

100%

0%

đồng/báo cáo

92.000.000

100%

0%

Trên 7.000
Nhóm 5. Dự án công nghiệp có
tổng mức đầu tư (tỷ đồng)

đồng/báo cáo

Đến 10

đồng/báo cáo

9.600.000

100%

0%

Trên 10 đến 20

đồng/báo cáo

15.000.000

100%

0%

Trên 20 đến 50

đồng/báo cáo

24.000.000

100%

0%

Trên 50 đến 100

đồng/báo cáo

43.000.000

100%

0%

Trên 100 đến 200

đồng/báo cáo

47.000.000

100%

0%

Trên 200 đến 500

đồng/báo cáo

62.000.000

100%

0%

Trên 500 đến 1.000

đồng/báo cáo

69.000.000

100%

0%

Trên 1.000 đến 1.500

đồng/báo cáo

75.000.000

100%

0%

Trên 1.500 đến 2.000

đồng/báo cáo

76.500.000

100%

0%

Trên 2.000 đến 3.000

đồng/báo cáo

79.000.000

100%

0%

Trên 3.000 đến 5.000

đồng/báo cáo

82.000.000

100%

0%

Trên 5.000 đến 7.000

đồng/báo cáo

87.000.000

100%

0%

đồng/báo cáo

96.000.000

100%

0%

Trên 7.000
Nhóm 6. Dự án xử lý chất thải và
cải thiện môi trường và các Dự án
khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4,
5 nêu trên) có tổng mức đầu tư (tỷ
đồng)

đồng/báo cáo

Đến 10

đồng/báo cáo

6.000.000

100%

0%

Trên 10 đến 20

đồng/báo cáo

9.000.000

100%

0%

Trên 20 đến 50

đồng/báo cáo

15.000.000

100%

0%

Trên 50 đến 100

đồng/báo cáo

27.000.000

100%

0%

Trên 100 đến 200

đồng/báo cáo

30.000.000

100%

0%

Trên 200 đến 500

đồng/báo cáo

39.000.000

100%

0%

Trên 500 đến 1.000

đồng/báo cáo

44.000.000

100%

0%

Trên 1.000 đến 1.500

đồng/báo cáo

48.000.000

100%

0%

Trên 1.500 đến 2.000

đồng/báo cáo

49.000.000

100%

0%

Trên 2.000 đến 3.000

đồng/báo cáo

51.000.000

100%

0%

Trên 3.000 đến 5.000

đồng/báo cáo

53.000.000

100%

0%
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Trên 5.000 đến 7.000

đồng/báo cáo

56.000.000

100%

0%

Trên 7.000

đồng/báo cáo

61.000.000

100%

0%

100%

0%

100%

0%

2.2

Trường hợp thẩm định lại báo cáo
đánh giá tác động môi trường

đồng/báo cáo

2.3

Đối với các dự án thuộc từ 02
nhóm trở lên

đồng/báo cáo
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Mức thu
bằng 50%
mức thu phí
thẩm định
lần đầu
tương ứng
tại điểm 2.1,
mục I nêu
trên
Mức thu áp
dụng mức phí
của nhóm có
mức thu cao
nhất

PHỤ LỤC IIa
DANH MỤC CÁC LOẠI HÌNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
CÓ NGUY CƠ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
Nhóm I
1. Khai thác, làm giàu quặng khoáng sản độc hại;
2. Luyện kim; tinh chế, chế biến khoáng sản độc hại; phá dỡ tàu biển;
3. Sản xuất giấy, bột giấy, ván sợi (MDF, HDF);
4. Sản xuất hoá chất, phân bón hóa học (trừ loại hình phối trộn); thuốc bảo vệ thực vật hóa
học;
5. Nhuộm (vải, sợi), giặt mài;
6. Thuộc da;
7. Lọc hóa dầu;
8. Nhiệt điện than, sản xuất than cốc, khí hóa than, điện hạt nhân;
Nhóm II
9. Xử lý, tái chế chất thải; sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất;
10. Có công đoạn xi mạ, làm sạch bề mặt kim loại bằng hóa chất;
11. Sản xuất pin, ắc quy;
12. Sản xuất clinker;
Nhóm III
13. Chế biến mủ cao su;
14. Chế biến tinh bột sắn; bột ngọt; bia, rượu, cồn công nghiệp;
15. Chế biến mía đường;
16. Chế biến thủy sản, giết mổ gia súc, gia cầm;
17. Sản xuất linh kiện, thiết bị điện, điện tử.
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PHỤ LỤC II
DANH MỤC DỰ ÁN PHẢI LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
HOẶC DỰ ÁN, PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ PHẢI ĐĂNG KÝ KẾ
HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Đối tượng thuộc cột 3
phải lập hồ sơ đề
Đối tượng phải lập báo
Đối tượng phải đăng ký
nghị kiểm tra, xác
STT
Dự án
cáo đánh giá tác động
kế hoạch bảo vệ môi
nhận hoàn thành công
môi trường
trường
trình bảo vệ môi
trường
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Thuộc đối tượng phải
Các dự án thuộc
vận hành thử nghiệm
thẩm quyền quyết
công trình xử lý chất Không thực hiện kế
1. định chủ trương đầu Tất cả
thải
(Khoản
2 hoạch bảo vệ môi trường
tư của Quốc hội, Thủ
Điều 16b Nghị định số
tướng Chính phủ
18/2015/NĐ-CP)
Tất cả (trừ các dự án đầu
Các dự án đầu tư xây
tư xây dựng công trình
dựng công trình quản lý
Dự án có sử dụng đất quản lý bảo vệ vườn quốc
bảo vệ vườn quốc gia,
hoặc mặt nước của gia, khu bảo tồn thiên
khu bảo tồn thiên nhiên,
vườn quốc gia, khu nhiên, khu di sản thế giới, Thuộc đối tượng phải khu di sản thế giới, khu
bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển theo vận hành thử nghiệm dự trữ sinh quyển
khu di sản thế giới, quy hoạch được cấp có công trình xử lý chất theo quy hoạch được cấp
khu dự trữ sinh thẩm quyền phê duyệt; các thải
có thẩm quyền phê duyệt;
quyển, công viên địa dự án thuộc cột 5 Phụ lục
các dự án tại cột này nằm
chất, khu Ramsar
này năm trong vùng
trong vùng chuyển tiếp
chuyển tiếp của khu dự trữ
của khu dự trữ sinh
sinh quyển)
quyển
Tất cả (trừ các dự án bảo
Dự án có sử dụng đất quản, tu bổ, phục hồi, cải
hoặc mặt nước của tạo, tôn tạo, công trình
Thuộc đối tượng phải
khu di tích lịch sử - nhằm phục vụ việc quản
vận hành thử nghiệm Không thực hiện kế
2.
văn hóa hoặc khu lý, vệ sinh môi trường, bảo
công trình xử lý chất hoạch bảo vệ môi trường
danh lam thắng cảnh vệ khu di tích lịch sử - văn
thải
đã được xếp hạng hóa hoặc khu danh lam
cấp quốc gia
thắng cảnh đã được xếp
hạng cấp quốc gia)
Tất cả đối với rừng đặc
Không thực hiện kế
dụng, phòng hộ
Thuộc đối tượng phải hoạch bảo vệ môi trường
Dự án đầu tư xây
Từ 10 ha trở lên đối với vận hành thử nghiệm Dưới 10 ha đối với rừng
dựng sử dụng đất
rừng tự nhiên
công trình xử lý chất tự nhiên
rừng
Từ 50 ha trở lên đối với thải
Dưới 50 ha đối với các
loại rừng khác
loại rừng khác
Diện tích từ 05 ha trở lên
Diện tích dưới 05 ha tại
Thuộc đối tượng phải
Dự án đầu tư xây tại đô thị, khu dân cư hoặc
đô thị, khu dân cư hoặc
vận hành thử nghiệm
dựng có san lấp hồ, từ 10 ha trở lên tại các
dưới 10 ha tại các vùng
công trình xử lý chất
ao, đầm, phá
vùng khác đối với hồ, ao,
khác đối với hồ, ao, đầm,
thải
đầm, phá
phá
Nhóm các dự án về xây dựng
Dự án đầu tư xây
Tất cả (trừ trường hợp
dựng kết cấu hạ tầng
3.
Diện tích từ 5 ha trở lên
không có trạm, nhà máy Diện tích dưới 5 ha
kỹ thuật đô thị, các
xử lý nước thải)
khu dân cư
Dự án đầu tư xây Chiều dài công trình từ 10 Tất cả (trừ trường hợp Chiều dài công trình dưới
4.
dựng mới hệ thống km trở lên đối với dự án không có trạm, nhà máy 10 km đối với dự án đầu
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Đối tượng thuộc cột 3
phải lập hồ sơ đề
Đối tượng phải lập báo
Đối tượng phải đăng ký
nghị kiểm tra, xác
STT
Dự án
cáo đánh giá tác động
kế hoạch bảo vệ môi
nhận hoàn thành công
môi trường
trường
trình bảo vệ môi
trường
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
thoát nước đô thị, đầu tư xây dựng mới hệ xử lý nước thải)
tư xây dựng mới hệ thống
thoát nước khu dân thống thoát nước đô thị,
thoát nước đô thị, thoát
cư
thoát nước khu dân cư
nước khu dân cư
Diện tích khu vực nạo vét
Diện tích khu vực nạo vét
từ 10 ha trở lên đối với các
dưới 10 ha đối với các dự
Dự án nạo vét kênh
dự án nạo vét kênh mương,
án nạo vét kênh mương,
mương, lòng sông,
Không
lòng sông, hồ hoặc có tổng
lòng sông, hồ hoặc có
hồ
khối lượng nạo vét từ
tổng khối lượng nạo vét
100.000 m3 trở lên
dưới 100.000 m3
Dự án đầu tư xây
dựng hạ tầng kỹ
thuật
khu
công
Không thực hiện kế
5. nghiệp, khu công Tất cả
Tất cả
hoạch bảo vệ môi trường
nghệ cao, cụm công
nghiệp, khu chế xuất,
làng nghề
Dự án đầu tư xây
Tất cả (trừ trường hợp
dựng siêu thị, khu Diện tích sàn từ 20.000
Diện tích sàn từ 10.000
6.
không có trạm, nhà máy 2
2
thương mại, trung m trở lên
m đến dưới 20.000 m2
xử lý nước thải)
tâm thương mại
Dự án đầu tư xây
Tất cả (trừ trường hợp
dựng chợ hạng 1, 2
Không thực hiện kế
7.
Tất cả
không có trạm, nhà máy
trên địa bàn thành
hoạch bảo vệ môi trường
xử lý nước thải)
phố, thị xã, thị trấn
Dự án đầu tư xây
Tất cả (trừ trường hợp
dựng cơ sở khám Từ 100 giường bệnh trở
Từ 20 đến dưới 100
8.
không có trạm, nhà máy
chữa bệnh và cơ sở y lên
giường bệnh
xử lý nước thải)
tế khác
Cơ sở lưu trú từ 50 phòng
Cơ sở lưu trú du lịch từ
đến dưới 200 phòng Khu
Dự án đầu tư xây 200 phòng trở lên
Tất cả (trừ trường hợp
dân cư từ 1.000 đến dưới
9. dựng cơ sở lưu trú du Khu dân cư cho 2.000 không có trạm, nhà máy
2.000 người sử dụng hoặc
lịch, khu dân cư
người sử dụng hoặc 400 hộ xử lý nước thải)
từ 200 đến dưới 400 hộ
trở lên
sử dụng
Có diện tích từ 5 ha đến
Dự án đầu tư xây Có diện tích từ 10 ha trở
dưới 10 ha đối với khu du
Tất cả (trừ trường hợp
dựng khu du lịch, lên đối với khu du lịch,
lịch, khu thể thao, vui
10.
không có trạm, nhà máy
khu thể thao, vui khu thể thao, vui chơi giải
chơi giải trí Không thực
xử lý nước thải)
chơi giải trí, sân golf trí Tất cả đối với sân golf
hiện kế hoạch bảo vệ môi
trường đối với sân golf
Có diện tích dưới 10 ha
Dự án đầu tư xây Có diện tích từ 10 ha trở
đối với nghĩa trang
dựng nghĩa trang
lên đối với nghĩa trang
11.
Không
Không thực hiện kế
Dự án đầu tư xây Tất cả đối với cơ sở hỏa
hoạch bảo vệ môi trường
dựng cơ sở hỏa táng táng
đối với cơ sở hỏa táng
Dự án đầu tư xây
dựng trung tâm huấn
luyện
quân
sự,
Không thực hiện kế
12.
Tất cả
Không
trường bắn, cảng
hoạch bảo vệ môi trường
quốc phòng, kho tàng
quân sự, khu kinh tế
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STT

(1)

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Dự án

(2)
quốc phòng

Đối tượng thuộc cột 3
phải lập hồ sơ đề
Đối tượng phải lập báo
Đối tượng phải đăng ký
nghị kiểm tra, xác
cáo đánh giá tác động
kế hoạch bảo vệ môi
nhận hoàn thành công
môi trường
trường
trình bảo vệ môi
trường
(3)
(4)
(5)

Có chiều dài đường bao
Có chiều dài đường bao
ven biển từ 1000 m đến
ven biển từ 5.000 m trở lên
dưới 5.000 m hoặc diện
hoặc diện tích lấn biển từ 5 Thuộc đối tượng phải
Dự án đầu tư xây
tích lấn biển từ 01 ha đến
ha trở lên Có chiều dài vận hành thử nghiệm
dựng có lấn biển, lấn
dưới 5 ha Có chiều dài
đường bao ven sông từ công trình xử lý chất
sông
đường bao ven sông từ
1.000 m trở lên hoặc diện thải
500 m đến dưới 1.000 m
tích lấn sông từ 01 ha trở
hoặc diện tích lấn sông từ
lên
0,5 đến dưới 1,0 ha
Nhóm các dự án về sản xuất vật liệu xây dựng
Không thực hiện kế
Tất cả các dự án đầu tư
hoạch bảo vệ môi trường
xây dựng cơ sở sản xuất xi
Dự án đầu tư xây
đối với dự án đầu tư xây
măng có công đoạn sản
dựng cơ sở sản xuất
dựng cơ sở sản xuất xi
xuất clinker
Tất cả
xi măng, sản xuất
măng có công đoạn sản
Trạm nghiền xi măng công
clinke
xuất clinker Trạm nghiền
suất
từ
100.000
xi măng công suất dưới
tấn/năm trở lên
100.000 tấn/năm
Công suất từ 50 triệu viên
Công suất dưới 50 triệu
Dự án đầu tư xây gạch, ngói (trừ gạch, ngói Thuộc đối tượng phải viên gạch, ngói (trừ gạch,
dựng cơ sở sản xuất không
nung)
quy vận hành thử nghiệm ngói không nung) quy
gạch, ngói, tấm chuẩn/năm trở lên hoặc từ công trình xử lý chất chuẩn/năm hoặc dưới
lợp fibro xi măng
500.000 m2 tấm lợp fibro thải
500.000 m2 tấm lợp fibro
xi măng/năm trở lên
xi măng/năm
Thuộc đối tượng phải
Dự án đầu tư xây
Công suất từ 100.000 vận hành thử nghiệm Công suất dưới 100.000
dựng cơ sở sản xuất 2
m /năm trở lên
công trình xử lý chất m2/năm
gạch ốp lát các loại
thải
Thuộc đối tượng phải
Dự án cơ sở sản xuất
Công suất từ 50.000 tấn vận hành thử nghiệm Công suất dưới 50.000
nguyên vật liệu xây
sản phẩm/năm trở lên
công trình xử lý chất tấn sản phẩm/năm
dựng khác
thải
Thuộc đối tượng phải
Dự án sản xuất bê
Công suất từ 1.000 tấn sản vận hành thử nghiệm Công suất dưới 1.000 tấn
tông nhựa nóng, bê
phẩm/ngày trở lên
công trình xử lý chất sản phẩm/ngày
tông thương phẩm
thải
Nhóm các dự án về giao thông
Dự án đầu tư xây
dựng công trình giao
Không thực hiện kế
thông ngầm; xây Tất cả
Không
hoạch bảo vệ môi trường
dựng công trình cáp
treo
Tất cả đối với đường ôtô
Không thực hiện kế
cao tốc, đường sắt, đường
hoạch bảo vệ môi trường
Dự án đầu tư xây sắt trên cao Đường ôtô cấp
Đường ôtô cấp kỹ thuật I,
dựng đường ôtô; kỹ thuật I, II có chiều dài
II có chiều dài từ 05 km
Không
đường sắt, đường sắt từ 10 km trở lên
đến dưới 10 km
trên cao
Đường ôtô cấp kỹ thuật III,
Đường ôtô cấp kỹ thuật
IV có chiều dài từ 30
III, IV có chiều dài từ 05
km trở lên
km đến dưới 30 km
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Đối tượng thuộc cột 3
phải lập hồ sơ đề
Đối tượng phải lập báo
Đối tượng phải đăng ký
nghị kiểm tra, xác
STT
Dự án
cáo đánh giá tác động
kế hoạch bảo vệ môi
nhận hoàn thành công
môi trường
trường
trình bảo vệ môi
trường
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Chỉ thực hiện đối với dự
Dự án đầu tư xây
Tất cả đối với đường cất hạ án đầu tư xây dựng có Không thực hiện kế
dựng cảng hàng
cánh, nhà ga hành khách nhà ga hành khách hoạch bảo vệ môi trường
không,
sân
bay
21.
Nhà ga hàng hóa có công (thuộc đối tượng phải Nhà ga hàng hóa có công
(đường cất hạ cánh,
suất từ 200.000 tấn hàng vận hành thử nghiệm suất dưới 200.000 tấn
nhà ga hàng hóa, nhà
hóa/năm trở lên
công trình xử lý chất hàng hóa/năm
ga hành khách)
thải)
Dự án đầu tư xây
Chiều dài từ 100 m đến
Chiều dài từ 500 m trở lên
22. dựng cầu đường bộ,
Không
dưới 500 m (không kể
(không kể đường dẫn)
cầu đường sắt
đường dẫn)
Dự án đầu tư xây
Chỉ thực hiện đối với dự
dựng cảng sông,
án đầu tư xây dựng cảng
cảng biển; khu neo
biển (thuộc đối tượng Không thực hiện kế
23. đậu tránh trú bão; Tất cả
phải vận hành thử hoạch bảo vệ môi trường
nạo vét luồng hàng
nghiệm công trình xử lý
hải, luồng đường
chất thải)
thủy nội địa
Thuộc đối tượng phải
Dự án đầu tư xây
Diện tích sử dụng đất từ 5 vận hành thử nghiệm Diện tích sử dụng đất từ
24. dựng bến xe khách,
ha trở lên
công trình xử lý chất 01 ha đến dưới 05 ha
nhà ga đường sắt
thải
Nhóm các dự án về năng lượng, phóng xạ, điện tử
Dự án đầu tư xây
dựng lò phản ứng hạt
nhân; dự án đầu tư
Không thực hiện kế
25.
Tất cả
Tất cả
xây dựng nhà máy
hoạch bảo vệ môi trường
điện hạt nhân, nhà
máy nhiệt điện
Dự án đầu tư xây
dựng cơ sở sản xuất,
kinh doanh, dịch vụ
Không thực hiện kế
26. có sử dụng chất Tất cả
Tất cả
hoạch bảo vệ môi trường
phóng xạ hoặc phát
sinh chất thải phóng
xạ
Trên diện tích từ 200 ha
Trên diện tích từ 50 ha
trở lên đối với nhà máy
đến dưới 200 ha đối với
phong điện, quang điện
Dự án đầu tư xây
nhà máy phong điện,
Tất cả các nhà máy thủy
dựng nhà máy phong
quang điện
27.
điện có công suất từ 02 Không
điện, quang điện,
Các nhà máy thủy điện có
MW trở lên
thủy điện
công suất dưới 02 MW
Tất cả các dự án thủy điện
Không thực hiện kế
có chuyển nước sang lưu
hoạch bảo vệ môi trường
vực khác
Tất cả tuyến đường dây tải
Không thực hiện kế
Dự án đầu tư xây điện từ 500 kV trở lên
hoạch bảo vệ môi trường
28. dựng tuyến đường Tuyến đường dây tải điện Không
Tuyến đường dây tải điện
dây tải điện
220 kv có chiều dài từ 100
220 kV có chiều dài từ 01
km trở lên
km đến dưới 100 km
Dự án sản xuất, gia Công suất từ 500.000 sản Thuộc đối tượng phải Công suất từ 100.000 sản
29.
công các thiết bị phẩm/năm trở lên đối với vận hành thử nghiệm phẩm/năm đến dưới
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Đối tượng thuộc cột 3
phải lập hồ sơ đề
Đối tượng phải lập báo
Đối tượng phải đăng ký
nghị kiểm tra, xác
STT
Dự án
cáo đánh giá tác động
kế hoạch bảo vệ môi
nhận hoàn thành công
môi trường
trường
trình bảo vệ môi
trường
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
điện, điện tử và các thiết bị điện tử, linh kiện công trình xử lý chất 500.000 sản phẩm/năm
linh kiện điện tử
điện, điện tử Công suất từ thải
đối với thiết bị điện tử,
500 tấn sản phẩm/năm trở
linh kiện điện, điện tử
lên đối với thiết bị điện
Công suất từ 100 tấn sản
phẩm/năm đến dưới 500
tấn sản phẩm/năm đối với
thiết bị điện
Nhóm các dự án về thủy lợi, khai thác rừng, trồng trọt
Dự án đầu tư xây
Dung tích hồ chứa từ
Dung tích hồ chứa dưới
30. dựng công trình hồ
Không
500.000 m3 nước trở lên
500.000 m3
chứa nước
Dự án đần tư xây
dựng công trình tưới, Tưới, tiêu thoát nước, cấp
Tưới, tiêu thoát nước, cấp
31. cập nước, tiêu thoát nước cho diện tích từ 500 Không
nước cho diện tích từ 50
nước phục vụ nông, ha trở lên
ha đến dưới 500 ha
lâm, ngư
Dự án đầu tư xây
Có chiều dài từ 1.000
Có chiều dài dưới 1.000
32. dựng mới đê sông, đê
Không
m trở lên
m
biển
Nhóm các dự án về khai thác, chế biến khoáng sản; khai thác tài nguyên nước
Dự án khai thác
khoáng sản (bao gồm
cả dự án khai thác có
công đoạn làm giàu
khoáng sản); Dự án
khai thác cát, sỏi và
khoáng sản khác trên
Thuộc đối tượng phải
sông, suối, kênh,
vận hành thử nghiệm Không thực hiện kế
33. rạch, hồ chứa và Tất cả
công trình xử lý chất hoạch bảo vệ môi trường
vùng cửa sông, ven
thải
biển và các dự án
khác thuộc đối tượng
phải đánh giá tác
động tới lòng, bờ, bãi
sông theo quy định
của pháp luật về tài
nguyên nước
Dự án chế biến, tinh
chế khoáng sản độc
hại, kim loại; chế
Không thực hiện kế
biến khoáng sản rắn Tất cả
hoạch bảo vệ môi trường
34. sử dụng hóa chất độc Công suất từ 50.000 m3sản Tất cả
Công suất dưới 50.000
hại
phẩm/năm trở lên
m3 sản phẩm/năm
Dự án chế biến, tinh
chế khoáng sản rắn
khác
Công suất khai thác từ
Công suất khai thác từ
Dự án khai thác nước
5.000 m3 nước/ngày (24
500 m3 nước/ngày (24
cấp cho hoạt động
35.
giờ) trở lên đối với nước Không
giờ) đến dưới 5.000
sản xuất, kinh doanh,
dưới đất
m3nước/ngày (24 giờ) đối
dịch vụ và sinh hoạt
Công suất khai thác từ
với nước dưới đất
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STT

Dự án

(1)

(2)

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Đối tượng thuộc cột 3
phải lập hồ sơ đề
Đối tượng phải lập báo
Đối tượng phải đăng ký
nghị kiểm tra, xác
cáo đánh giá tác động
kế hoạch bảo vệ môi
nhận hoàn thành công
môi trường
trường
trình bảo vệ môi
trường
(3)
(4)
(5)
3
100.000 m nước/ngày (24
Công suất khai thác từ
giờ) trở lên đối với nước
5.000 m3 nước/ngày (24
mặt
giờ) đến dưới 100.000
m3nước/ngày (24 giờ) đối
với nước mặt

Dự án tuyển, làm
giàu
đất
hiếm,
Tất cả
khoáng sản có tính
phóng xạ

Tất cả

Không thực hiện kế
hoạch bảo vệ môi trường

Nhóm các dự án về dầu khí
Tất cả (trừ các dự án
khoan bổ sung thêm
Dự án khai thác dầu,
giếng tại giàn đầu giếng Không thực hiện kế
Tất cả
khí
không người hoặc cải hoạch bảo vệ môi trường
hoán giàn đầu giếng
không người)
Tất cả các dự án đầu tư
xây dựng nhà máy lọc hóa
Tất cả các dự án chiết nạp
Dự án đầu tư xây
dầu (trừ các dự án chiết
LPG, pha chế dầu nhờn
dựng nhà máy lọc
nạp LPG, pha chế dầu
Cơ sở sản xuất sản phẩm
hóa dầu, sản xuất sản
nhờn)
hóa dầu, chế biến khí,
phẩm hóa dầu, dung
Cơ sở sản xuất sản phẩm Chỉ thực hiện đối với dung dịch khoan, hóa
dịch khoan, hóa
hóa dầu, chế biến khí, nhà máy lọc hóa dầu; cơ phẩm dầu khí có công
phẩm dầu khí, chế
dung dịch khoan, hóa sở sản xuất sản phẩm suất từ 50 tấn sản
biến các sản phẩm
phẩm dầu khí có công suất hóa dầu, chế biến khí, phẩm/năm đến dưới 500
khí; dự án đầu tư xây
từ 500 tấn sản phẩm/năm dung dịch khoan, hóa tấn sản phẩm/năm; tuyến
dựng tuyến đường
trở lên; tuyến đường ống phẩm dầu khí
đường ống dẫn dầu, khí
ống dẫn dầu, khí; dự
dẫn dầu, khí có chiều dài
có chiều dài từ 05 km đến
án đầu tư xây dựng
từ 20 km trở lên
dưới 20 km Không thực
khu trung chuyển
Tất cả các dự án đầu tư
hiện kế hoạch bảo vệ môi
dầu, khí
xây dựng khu trung chuyển
trường
dầu, khí
Chỉ áp dụng đối với kho
Dự án đầu tư xây Kho có tổng sức chứa từ
Kho có tổng sức chứa
xăng dầu thuộc đối
dựng kho xăng dầu, 5.000 m3 trở lên
dưới 5.000 m3
tượng phải vận hành thử
cửa hàng kinh doanh Cửa hàng có sức chứa từ
Cửa hàng có sức chứa
nghiệm công trình xử lý
xăng dầu
1.000 m3 trở lên/cửa hàng
dưới 1.000 m3/cửa hàng
chất thải
Nhóm các dự án về xử lý, tái chế chất thải
Tất cả; đối với dự án
Dự án đầu tư xây
đầu tư xây dựng cơ sở
dựng cơ sở tái chế,
tái chế, xử lý chất thải Không thực hiện kế
Tất cả
xử lý chất thải rắn,
nguy hại thực hiện theo hoạch bảo vệ môi trường
chất thải nguy hại
quy định về quản lý chất
thải
Dự án đầu tư xây
dựng hệ thống xử lý
nước thải đô thị tập
Không thực hiện kế
trung; Dự án đầu tư Tất cả
Tất cả
hoạch bảo vệ môi trường
xây dựng hệ thống
xử lý nước thải công
nghiệp tập trung có
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STT

(1)

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Dự án

(2)
từ 02 cơ sở trở lên.

Đối tượng thuộc cột 3
phải lập hồ sơ đề
Đối tượng phải lập báo
Đối tượng phải đăng ký
nghị kiểm tra, xác
cáo đánh giá tác động
kế hoạch bảo vệ môi
nhận hoàn thành công
môi trường
trường
trình bảo vệ môi
trường
(3)
(4)
(5)

Nhóm các dự án về cơ khí, luyện kim
Dự án đầu tư xây
dựng nhà máy, cơ sở
Không thực hiện kế
hoặc khu liên hợp Tất cả
Tất cả
hoạch bảo vệ môi trường
sản xuất gang, thép,
luyện kim
Thuộc đối tượng phải
Dự án đầu tư xây
Công suất từ 5.000 tấn sản vận hành thử nghiệm Công suất dưới 5.000 tấn
dựng cơ sở cán, kéo,
phẩm/năm trở lên
công trình xử lý chất sản phẩm/năm
định hình kim loại
thải
Dự án đầu tư xây
dựng cơ sở đóng Tàu có trọng tải từ 1.000
Tàu có trọng tải dưới
Tất cả
mới, sửa chữa tàu DWT trở lên
1.000 DWT
thủy
Có năng lực sản xuất từ
Có năng lực sản xuất
Dự án đầu tư xây 500
công-ten-nơ,
rơ Thuộc đối tượng phải dưới 500 công-ten-nơ, rơ
dựng cơ sở sản xuất, móc/năm trở lên
vận hành thử nghiệm móc/năm
sửa chữa công- ten- Có năng lực sửa chữa từ công trình xử lý chất Có năng lực sửa chữa
nơ, rơ móc
2.500 công-ten-nơ, rơ thải
dưới 2.500 công-ten-nơ,
móc/năm trở lên
rơ móc/năm
Dự án đầu tư xây
Thuộc đối tượng phải
dựng cơ sở đóng
vận hành thử nghiệm Không thực hiện kế
Tất cả
mới, sửa chữa, lắp
công trình xử lý chất hoạch bảo vệ môi trường
ráp đầu máy, toa xe
thải
Dự án đầu tư xây Công suất từ 5.000 xe Thuộc đối tượng phải Công suất dưới 5.000 xe
dựng cơ sở sản xuất, máy/năm trở lên
vận hành thử nghiệm máy/năm
sửa chữa, lắp ráp xe Công suất từ 500 ô công trình xử lý chất Công suất dưới 500 ô
máy, ô tô
tô/năm trở lên
thải
tô/năm
Dự án đầu tư xây
Thuộc đối tượng phải
dựng cơ sở chế tạo Công suất từ 1.000 tấn sản vận hành thử nghiệm Công suất dưới 1.000 tấn
máy móc, thiết bị, phẩm/năm trở lên
công trình xử lý chất sản phẩm/năm
công cụ
thải
Dự án đầu tư xây
dựng cơ sở mạ, phun Công suất từ 500 tấn sản
Công suất dưới 500 tấn
Tất cả
phủ và đánh bóng phẩm/năm trở lên
sản phẩm/năm
kim loại
Dự án đầu tư xây
Thuộc đối tượng phải
dựng cơ sở sản xuất,
vận hành thử nghiệm Không thực hiện kế
sửa chữa vũ khí, khí Tất cả
công trình xử lý chất hoạch bảo vệ môi trường
tài, trang thiết bị kỹ
thải
thuật quân sự
Nhóm các dự án về chế biến gỗ, sản xuất thủy tinh, gốm sứ
Dự án đầu tư xây
Thuộc đối tượng phải
dựng cơ sở chế biến Công suất từ 5.000 m3sản vận hành thử nghiệm Công suất dưới 5.000
gỗ, dăm gỗ từ gỗ tự phẩm/năm trở lên
công trình xử lý chất m3sản phẩm/năm
nhiên
thải
Dự án đầu tư xây
Thuộc đối tượng phải
Công suất từ 100.000
Công suất dưới 100.000
dựng cơ sở sản xuất 2
vận hành thử nghiệm 2
m /năm trở lên
m /năm
ván ép
công trình xử lý chất
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Đối tượng thuộc cột 3
phải lập hồ sơ đề
Đối tượng phải lập báo
Đối tượng phải đăng ký
nghị kiểm tra, xác
STT
Dự án
cáo đánh giá tác động
kế hoạch bảo vệ môi
nhận hoàn thành công
môi trường
trường
trình bảo vệ môi
trường
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
thải
Thuộc đối tượng phải
Dự án đầu tư xây Có tổng diện tích kho, bãi,
Có tổng diện tích kho,
vận hành thử nghiệm
53. dựng cơ sở sản xuất nhà xưởng từ 10.000 m2trở
bãi, nhà xưởng dưới
công trình xử lý chất
đồ gỗ
lên
10.000 m2
thải
Công suất từ 100 tấn sản
phẩm/năm đến dưới
Dự án đầu tư xây Công suất từ 1.000 tấn sản
1.000 tấn sản phẩm/năm
54. dựng cơ sở sản xuất phẩm/năm hoặc 10.000 sản Tất cả
hoặc từ 1.000 sản
thủy tinh, gốm sứ
phẩm/năm trở lên
phẩm/năm đến dưới
10.000 sản phẩm/năm
Dự án đầu tư xây
Công suất từ 100.000 sản
dựng nhà máy sản Công suất từ 1.000.000 sản
55.
Tất cả
phẩm/năm đến dưới
xuất bóng đèn, phích phẩm/năm trở lên
1.000.000 sản phẩm/năm
nước
Nhóm các dự án về sản xuất, chế biến thực phẩm
Công suất từ 50 gia
Dự án đầu tư xây
Công suất từ 200 gia
súc/ngày đến dưới 200
dựng cơ sở giết mổ
56.
súc/ngày trở lên hoặc từ Tất cả
gia súc/ngày hoặc từ 500
gia súc, gia cầm tập
3.000 gia cầm/ngày trở lên
gia cầm/ngày đến dưới
trung
3.000 gia cầm/ngày
Dự án đầu tư xây
Công suất từ 100 tấn sản
dựng cơ sở chế biến Công suất từ 1.000 tấn sản
57.
Tất cả
phẩm/năm đến dưới
thủy sản, bột cá, các phẩm/năm trở lên
1.000 tấn sản phẩm/năm
phụ phẩm thủy sản
Dự án đầu tư xây
Công suất từ 500 tấn
Công suất từ 10.000 tấn
58. dựng cơ sở sản xuất
Tất cả
đường/năm đến dưới
đường/năm trở lên
đường
10.000 tấn đường/năm
Dự án đầu tư xây
Công suất từ 100.000 lít
Công suất từ 500.000 lít
59. dựng cơ sở sản xuất
Tất cả
sản phẩm/năm đến dưới
sản phẩm/năm trở lên
cồn, rượu
500.000 lít sản phẩm/năm
Công suất từ 200.000 lít
Dự án đầu tư xây
Công suất từ 1.000.000 lít
sản phẩm/năm đến dưới
60. dựng cơ sở sản xuất
Tất cả
sản phẩm/năm trở lên
1.000.000
lít
sản
bia, nước giải khát
phẩm/năm
Dự án đầu tư xây
Công suất từ 5.000 tấn sản
Công suất dưới 5.000 tấn
61. dựng cơ sở sản xuất
Tất cả
phẩm/năm trở lên
sản phẩm/năm
bột ngọt
Dự án đầu tư xây
Công suất từ 500 tấn sản
Công suất từ 10.000 tấn
62. dựng cơ sở sản xuất,
Tất cả
phẩm/năm đến 10.000 tấn
sản phẩm/năm trở lên
chế biến sữa
sản phẩm/năm
Dự án đầu tư xây
Công suất từ 500 tấn sản
Công suất từ 10.000 tấn
63. dựng cơ sở sản xuất,
Tất cả
phẩm/năm đến dưới
sản phẩm/năm trở lên
chế biến dầu ăn
10.000 tấn sản phẩm/năm
Dự án đầu tư xây
Công suất từ 1.000 tấn
Công suất từ 20.000 tấn
64. dựng cơ sở sản xuất
Tất cả
sản phẩm/năm đến dưới
sản phẩm/năm trở lên
bánh, kẹo
20.000 tấn sản phẩm/năm
Dự án đầu tư xây
Công suất từ 500.000 lít
Công suất từ 2.000.000 lít
65. dựng cơ sở sản xuất
Không
nước/năm
đến
dưới
nước/năm trở lên
nước lọc, nước tinh
2.000.000 lít/năm
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STT

(1)

Dự án

(2)
khiết đóng chai

Đối tượng thuộc cột 3
phải lập hồ sơ đề
Đối tượng phải lập báo
Đối tượng phải đăng ký
nghị kiểm tra, xác
cáo đánh giá tác động
kế hoạch bảo vệ môi
nhận hoàn thành công
môi trường
trường
trình bảo vệ môi
trường
(3)
(4)
(5)
Nhóm các dự án về chế biến nông sản

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.
74.

Không thực hiện kế
hoạch bảo vệ môi trường
Dự án đầu tư xây Tất cả đối với sản xuất
Thuộc đối tượng phải đối với sản xuất thuốc lá
dựng cơ sở sản xuất thuốc lá điếu
vận hành thử nghiệm điếu
thuốc lá điếu, cơ sở Công suất chế biến từ
công trình xử lý chất Công suất chế biến từ
chế biến nguyên liệu 1.000
tấn
nguyên
thải
100 tấn nguyên liệu/năm
thuốc lá
liệu/năm trở lên
đến dưới 1.000 tấn
nguyên liệu/năm
Dự án đầu tư xây
dựng cơ sở sản xuất, Công suất từ 10.000 tấn
Công suất dưới 10.000
Tất cả
chế biến nông sản, sản phẩm/năm trở lên
tấn sản phẩm/năm
tinh bột các loại
Tất cả các dự án đầu tư
xây dựng có sử dụng
Dự án đầu tư xây
Công suất từ 500 tấn sản
công nghệ chế biến ướt
dựng cơ sở chế biến Công suất từ 5.000 tấn sản
phẩm/năm
đến
(thuộc đối tượng phải
chè, hạt điều, ca cao, phẩm/năm trở lên
dưới 5.000
tấn
sản
vận hành thử nghiệm
cà phê, hạt tiêu
phẩm/năm
công trình xử lý chất
thải)
Nhóm các dự án về chăn nuôi và chế biến thức ăn chăn nuôi
Thuộc đối tượng phải
Dự án đầu tư xây
Công suất từ 200 tấn sản
Công suất từ 1.000 tấn sản vận hành thử nghiệm
dựng cơ sở chế biến
phẩm/năm đến dưới
phẩm/năm trở lên
công trình xử lý chất
thức ăn chăn nuôi
1.000 tấn sản phẩm/năm
thải
Diện tích mặt nước từ 05
Diện tích mặt nước từ 10 Thuộc đối tượng phải
Dự án đầu tư xây
ha đến dưới 10 ha, riêng
ha trở lên, riêng các dự án vận hành thử nghiệm
dựng cơ sở nuôi
các dự án nuôi quảng
nuôi quảng canh từ 50 ha công trình xử lý chất
hồng thủy sản
canh từ 10ha đến dưới 50
trở lên
thải
ha
Có quy mô chuồng trại từ
Dự án đầu tư xây
Có quy mô chuồng trại từ
100 đến dưới 500 đầu gia
dựng cơ sở chăn nuôi
Tất cả (trừ dự án đầu tư
500 đầu gia súc hoặc
súc hoặc từ 5.000 đến
gia súc, gia cầm;
xây dựng cơ sở chỉ chăn
20.000 đầu gia cầm trở lên
dưới 20.000 đầu gia cầm
chăn nuôi, chăm sóc
sóc động vật hoang dã
Có quy mô từ 50 động vật
Có quy mô từ 05 động
động vật hoang dã
tập trung)
hoang dã trở lên
vật hoang dã đến dưới 50
tập trung
động vật hoang dã
Nhóm các dự án về sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật
Không thực hiện kế
Tất cả đối với cơ sở sản
Dự án đầu tư xây
hoạch bảo vệ môi trường
xuất
dựng cơ sở sản xuất,
Tất cả (trừ các dự án chỉ đối với cơ sở sản xuất
Công suất từ 10.000 tấn
đóng gói phân hóa
thực hiện đóng gói)
Công suất dưới 10.000
sản phẩm/năm trở lên đối
học
tấn sản phẩm/năm đối với
với cơ sở phối trộn
cơ sở phối trộn
Dự án đầu tư xây
dựng kho chứa thuốc Sức chứa từ 500 tấn trở lên Không
Sức chứa dưới 500 tấn
bảo vệ thực vật
Dự án đầu tư xây Tất cả đối với cơ sở sản Tất cả (trừ các dự án chỉ Không thực hiện kế
dựng cơ sở sản xuất, xuất Công suất từ 300 tấn thực hiện đóng gói)
hoạch bảo vệ môi trường
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Đối tượng thuộc cột 3
phải lập hồ sơ đề
Đối tượng phải lập báo
Đối tượng phải đăng ký
nghị kiểm tra, xác
STT
Dự án
cáo đánh giá tác động
kế hoạch bảo vệ môi
nhận hoàn thành công
môi trường
trường
trình bảo vệ môi
trường
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
đóng gói thuốc bảo sản phẩm/năm trở lên đối
đối với cơ sở sản xuất
vệ thực vật
với cơ sở sang chai, đóng
Công suất dưới 300 tấn
gói
sản phẩm/năm đối với cơ
sở sang chai, đóng gói
Dự án đầu tư xây
Tất cả (trừ các dự án chỉ Công suất từ 2.000 tấn
dựng cơ sở sản xuất Công suất từ 10.000 tấn
75.
thực hiện đóng gói, phối sản phẩm/năm đến dưới
phân hữu cơ, phân sản phẩm/năm trở lên
trộn)
10.000 tấn sản phẩm/năm
sinh học
Nhóm các dự án về hóa chất, dược phẩm, mỹ phẩm, nhựa, chất dẻo
Không thực hiện kế
Tất cả đối với cơ sở sản
Dự án đầu tư xây
hoạch bảo vệ môi trường
xuất vắc xin
dựng cơ sở sản xuất
đối với cơ sở sản xuất vắc
Công suất từ 5.000 tấn sản
vắc xin, dược phẩm,
Thuộc đối tượng phải xin Công suất dưới 5.000
phẩm/năm trở lên đối với
thuốc thú y; dự án
vận hành thử nghiệm tấn sản phẩm/năm đối với
76.
cơ sở sản xuất dược phẩm,
sản xuất nguyên liệu
công trình xử lý chất cơ sở sản xuất dược
thuốc thú y, nguyên liệu
làm thuốc (bao gồm
thải
phẩm, thuốc thú y,
làm thuốc (bao gồm cả
cả nguyên liệu hóa
nguyên liệu làm thuốc
nguyên liệu hóa dược và tá
dược và tá dược)
(bao gồm cả nguyên liệu
dược)
hóa dược và tá dược)
Thuộc đối tượng phải
Dự án đầu tư xây
Công suất từ 50 tấn sản vận hành thử nghiệm Công suất dưới 50 tấn sản
77. dựng cơ sở sản xuất
phẩm/năm trở lên
công trình xử lý chất phẩm/năm
hóa mỹ phẩm
thải
Tất cả đối với cơ sở sản
Không thực hiện kế
Dự án đầu tư xây xuất hóa chất nguy hiểm,
hoạch bảo vệ môi trường
dựng cơ sở sản xuất sơn
Công suất dưới 100 tấn
78. hóa chất, chất dẻo, Công suất từ 100 tấn sản Tất cả
sản phẩm/năm đối với cơ
các sản phẩm từ chất phẩm/năm trở lên đối với
sở sản xuất sản phẩm
dẻo, sơn
cơ sở sản xuất sản phẩm
khác
khác
Tất cả đối với cơ sở có sử
Không thực hiện kế
Dự án đầu tư xây dụng phế liệu, nguyên liệu
hoạch bảo vệ môi trường
dựng cơ sở sản xuất nhựa tái chế
79.
Tất cả
Công suất dưới 1.000 tấn
các sản phẩm nhựa, Công suất từ 1.000 tấn sản
sản phẩm/năm đối với
hạt nhựa
phẩm/năm trở lên đối với
nguyên liệu nhựa khác
nguyên liệu nhựa khác
Dự án đầu tư xây
Công suất từ 1.000 tấn sản
Công suất dưới 1.000 tấn
80. dựng cơ sở sản xuất
Tất cả
phẩm/năm trở lên
sản phẩm/năm
chất tẩy rửa, phụ gia
Dự án đầu tư xây
Thuộc đối tượng phải
dựng cơ sở sản xuất
vận hành thử nghiệm Không thực hiện kế
81.
Tất cả
thuốc phóng, thuốc
công trình xử lý chất hoạch bảo vệ môi trường
nổ, hỏa cụ
thải
Chỉ thực hiện đối với dự
Dự án đầu tư xây Tất cả đối với cơ sở sản
Không thực hiện kế
án đầu tư xây dựng cơ
dựng cơ sở sản xuất xuất thuốc nổ công nghiệp
hoạch bảo vệ môi trường
sở sản xuất thuốc nổ
thuốc
nổ
công Kho chứa thuốc nổ từ 05
Kho chứa thuốc nổ dưới
82.
công nghiệp thuộc đối
nghiệp; kho chứa tấn trở lên
05 tấn
tượng phải vận hành thử
thuốc nổ cố định; Kho chứa hóa chất từ 500
Kho chứa hóa chất dưới
nghiệm công trình xử lý
kho chứa hóa chất tấn trở lên
500 tấn
chất thải
83. Dự án đầu tư xây Diện tích từ 100 ha trở lên Không
Diện tích từ 10 ha đến
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Đối tượng thuộc cột 3
phải lập hồ sơ đề
Đối tượng phải lập báo
Đối tượng phải đăng ký
nghị kiểm tra, xác
STT
Dự án
cáo đánh giá tác động
kế hoạch bảo vệ môi
nhận hoàn thành công
môi trường
trường
trình bảo vệ môi
trường
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
dựng vùng sản xuất
dưới 100 ha
muối từ nước biển
Nhóm các dự án về sản xuất giấy và văn phòng phẩm
Dự án đầu tư xây
dựng cơ sở sản xuất
Không thực hiện kế
84. bột giấy; cơ sở sản Tất cả
Tất cả
hoạch bảo vệ môi trường
xuất giấy từ giấy phế
liệu
Dự án đầu tư xây
dựng cơ sở sản xuất Công suất từ 5.000 tấn sản
Công suất dưới 5.000 tấn
85.
Tất cả
giấy, bao bì cát tông phẩm/năm trở lên
sản phẩm/năm
từ bột giấy
Thuộc đối tượng phải
Dự án đầu tư xây
Công suất từ 1.000 tấn sản vận hành thử nghiệm Công suất dưới 1.000 tấn
86. dựng cơ sở sản xuất
phẩm/năm trở lên
công trình xử lý chất sản phẩm/năm
văn phòng phẩm
thải
Nhóm các dự án về dệt nhuộm và may mặc
Công suất từ 1.000.000
Công suất dưới 1.000.000
Dự án đầu tư xây 2
87.
m /năm trở lên hoặc từ 200 Tất cả
m2/năm hoặc dưới 200
dựng cơ sở nhuộm
tấn sản phẩm/năm trở lên
tấn sản phẩm/năm
Thuộc đối tượng phải Công
suất
dưới
Dự án đầu tư xây Công suất từ 20.000.000
vận hành thử nghiệm 20.000.000 m2 vải/năm
2
88. dựng cơ sở dệt không m vải/năm trở lên hoặc từ
công trình xử lý chất hoặc dưới 4.000 tấn
nhuộm
4.000 tấn vải/năm trở lên
thải
vải/năm
Công suất dưới 100.000
Công suất từ 100.000 sản
sản phẩm/năm nếu có
phẩm/năm trở lên nếu có
Dự án đầu tư xây
công đoạn giặt tẩy
công đoạn giặt tẩy
Chỉ thực hiện đối với dự
dựng cơ sở sản xuất
Công suất từ 1.000.000
89.
Công suất từ 10.000.000 án đầu tư xây dựng có
và gia công các sản
sản phẩm/năm đến dưới
sản phẩm/năm trở lên nếu công đoạn giặt tẩy
phẩm dệt, may
10.000.000
sản
không có công đoạn giặt
phẩm/năm nếu không có
tẩy
công đoạn giặt tẩy
Dự án đầu tư xây
Công suất từ 100.000 sản
Công suất dưới 100.000
90. dựng cơ sở giặt là
Tất cả
phẩm/năm trở lên
sản phẩm/năm
công nghiệp
Thuộc đối tượng phải
Dự án sản xuất sợi tơ
Công suất từ 500 tấn sản
Công suất từ 5.000 tấn sản vận hành thử nghiệm
91. tằm, sợi bông, sợi
phẩm/năm đến
dưới
phẩm/năm trở lên
công trình xử lý chất
nhân tạo
5.000 tấn sản phẩm/năm
thải
Nhóm các dự án khác
Dự án đầu tư xây
Không thực hiện kế
92. dựng cơ sở phá dỡ Tất cả
Tất cả
hoạch bảo vệ môi trường
tàu cũ
Không thực hiện kế
Tất cả đối với cơ sở chế
hoạch bảo vệ môi trường
Dự án đầu tư xây biến mủ cao su
đối với cơ sở chế biến mủ
93. dựng cơ sở chế biến Công suất từ 100.000 tấn Tất cả
cao su;
cao su, mủ cao su
sản phẩm/năm trở lên đối
Công suất dưới 100.000
với cơ sở chế biến cao su
tấn sản phẩm/năm đối
với cơ sở chế biến cao su
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94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.
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104.

Dự án

Đối tượng thuộc cột 3
phải lập hồ sơ đề
Đối tượng phải lập báo
Đối tượng phải đăng ký
nghị kiểm tra, xác
cáo đánh giá tác động
kế hoạch bảo vệ môi
nhận hoàn thành công
môi trường
trường
trình bảo vệ môi
trường
(3)
(4)
(5)

(2)
Dự án đầu tư xây
Thuộc đối tượng phải
dựng cơ sở sản xuất
Công suất tử 100.000 sản vận hành thử nghiệm Công suất dưới 100.000
các sản phẩm trang
phẩm/năm trở lên
công trình xử lý chất sản phẩm/năm
thiết bị y tế từ nhựa
thải
và cao su y tế
Thuộc đối tượng phải
Dự án đầu tư xây
Công suất từ 100.000
Công suất từ 1.000.000 vận hành thử nghiệm
dựng cơ sở sản xuất
đôi/năm
đến
dưới
đôi/năm trở lên
công trình xử lý chất
giầy dép
1.000.000 đôi/năm
thải
Công suất từ 50.000 sản
Công suất dưới 50.000
phẩm/năm trở lên đối với
sản phẩm/năm đối với
Dự án đầu tư xây
Thuộc đối tượng phải
sản xuất săm lốp cao su ô
sản xuất săm lốp cao su ô
dựng cơ sở sản xuất
vận hành thử nghiệm
tô, máy kéo; từ 500.000
tô, máy kéo; dưới
săm lốp cao su các
công trình xử lý chất
sản phẩm/năm trở lên đối
500.000 sản phẩm/năm
loại
thải
với sản xuất săm lốp cao
đối với sản xuất săm lốp
su xe đạp, xe máy
cao su xe đạp, xe máy
Dự án đầu tư xây Công suất từ 500 tấn mực Thuộc đối tượng phải Công suất dưới 500 tấn
dựng cơ sở sản xuất in và từ 1.000 sản vận hành thử nghiệm mực in và dưới 1.000 sản
mực in, vật liệu phẩm/năm trở lên đối với công trình xử lý phẩm/năm đối với các
ngành in khác
các vật liệu ngành in khác chất thải
vật liệu ngành in khác
Công suất từ 50.000
Dự án đầu tư xây
Công suất dưới 50.000
KWh/năm trở lên hoặc từ
dựng cơ sở sản xuất
Tất cả
KWh/năm hoặc dưới 100
100 tấn sản phẩm/năm trở
ắc quy, pin
tấn sản phẩm/năm
lên
Dự án đầu tư xây Công suất từ 10.000 tấn
Công suất dưới 10.000
Tất cả
dựng cơ sở thuộc da sản phẩm/năm trở lên
tấn sản phẩm/năm
Dự án đầu tư xây
dựng cơ sở sản xuất
Công suất từ 3.000 tấn sản
Công suất dưới 3.000 tấn
gas CO2 chiết nạp
Không
phẩm/năm trở lên
sản phẩm/năm
hóa lỏng, khí công
nghiệp
Dự án bãi tập kết
Thuộc đối tượng phải Dự án bãi tập kết phế liệu
Dự án bãi tập kết phế liệu
nguyên nhiên vật
vận hành thử nghiệm trong nước diện tích dưới
trong nước diện tích từ 01
liệu; dự án bãi tập kết
công trình xử lý chất 01 ha và dự án bãi tập kết
ha trở lên
phế liệu trong nước
thải
nguyên nhiên vật liệu
Dự án khu đổ thải và
Không thực hiện kế
nhận chìm vật chất Tất cả
Không
hoạch bảo vệ môi trường
xuống biển
Dự án sử dụng phế
Không thực hiện kế
liệu nhập khẩu làm Tất cả
Tất cả
hoạch bảo vệ môi trường
nguyên liệu sản xuất
Dự án không thuộc
danh mục từ 01 đến
103 và 105, có phát
sinh tổng lượng nước
thải công nghiệp từ
Không thực hiện kế
Tất cả
Tất cả
3
500 m /ngày (24 giờ)
hoạch bảo vệ môi trường
trở lên (trừ dự án
nuôi trồng thủy sản)
hoặc
từ
20.000
m3 khí thải/giờ hoặc
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(1)

Dự án

Đối tượng thuộc cột 3
phải lập hồ sơ đề
Đối tượng phải lập báo
Đối tượng phải đăng ký
nghị kiểm tra, xác
cáo đánh giá tác động
kế hoạch bảo vệ môi
nhận hoàn thành công
môi trường
trường
trình bảo vệ môi
trường
(3)
(4)
(5)

(2)
10 tấn chất thải
rắn/ngày (24 giờ) trở
lên
Dự án đầu tư mở
rộng quy mô, nâng
Có tổng quy mô, công
công suất hoặc thay
Có tổng quy mô, công suất
suất (tính tổng cả phần cơ
đổi công nghệ (sản
(tính tổng cả phần cơ sở,
sở đang hoạt động và
xuất, xử lý chất thải)
khu công nghiệp đang hoạt Thuộc đối tượng phải phần mở rộng, nâng công
của cơ sở sản xuất,
động và phần mở rộng, vận hành thử nghiệm suất) tới mức tương
105. kinh doanh, dịch vụ
nâng công suất) tới mức công trình xử lý chất đương với dự án tại cột 4
đang hoạt động; Dự
tương đương với dự án tại thải
thuộc đối tượng phải
án đầu tư mở rộng
cột 3 thứ tự từ 01 đến 104
đăng ký kế hoạch bảo vệ
quy mô, thay đổi loại
Phụ lục này
môi trường thứ tự từ 01
hình sản xuất của
đến 104 Phụ lục này
khu công nghiệp
đang hoạt động
Dự án nhận chìm vật
Không thực hiện kế
106.
Tất cả
Không
chất xuống biển
hoạch bảo vệ môi trường
Các dự án có hạng mục
Các dự án có hạng mục
Dự án có hạng mục Các dự án có hạng mục với với quy mô tương
với quy mô tương đương
với quy mô tương quy mô tương đương hoặc đương hoặc tính chất
hoặc tính chất tương tự
đương hoặc tính chất tính chất tương tự của các tương tự của các dự án
của các dự án tại cột này,
107. tương tự của các dự dự án tại cột này, có số thứ tại cột này, có số thứ tự
có số thứ tự từ 1 đến 106
án tại cột này, có số tự từ 1 đến 106 phải thực từ 1 đến 106 phải thực
phải thực hiện đăng ký
thứ tự từ 1 đến 106 hiện đánh giá tác động môi hiện kiểm tra, xác nhận
kế hoạch bảo vệ môi
của Phụ lục này.
trường.
hoàn thành công trình
trường.
bảo vệ môi trường.
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Mẫu số 05
Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
(1)
------Số: …
V/v thẩm định báo cáo đánh giá tác
động môi trường của (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------(Địa danh), ngày … tháng … năm ……

Kính gửi: (3)
Chúng tôi là: (1), chủ đầu tư dự án (2) thuộc mục số …, cột 3 Phụ lục II Mục I của Phụ lục
ban hành kèm theo Nghị định số
/2019/NĐ-CP ngày .... tháng .... năm 2019 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi
trường.
(2) do... phê duyệt; địa điểm thực hiện (2): …………………………………………………
Địa chỉ liên hệ của (1): ………………………………………………………………………
Điện thoại: …………………….; Fax: …………………..; E-mail: …………………………
Chúng tôi xin gửi đến (3) hồ sơ gồm:
- Một (01) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc các tài liệu
tương đương của (2);
- Bảy (07) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của (2).
Chúng tôi cam kết bảo đảm về độ trung thực, chính xác của các số liệu, tài liệu trong các tài
liệu nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.
Đề nghị (3) thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của (2).
Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- Lưu: …

(4)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:
(1) Chủ dự án;
(2) Tên đầy đủ, chính xác của dự án;
(3) Cơ quan có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án;
(4) Đại diện có thẩm quyền của chủ dự án
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Mẫu số 04
Cấu trúc và nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường
4a. Mẫu trang bìa và trang phụ bìa báo cáo đánh giá tác động môi trường
Cơ quan cấp trên của chủ dự án
(1)

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
của dự án (2)

CHỦ DỰ ÁN (*)
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

ĐƠN VỊ TƯ VẤN (nếu có) (*)
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Địa danh (**), tháng … năm …
Ghi chú:
(1) Tên cơ quan chủ dự án;
(2) Tên gọi đầy đủ, chính xác của dự án; (*) Chỉ thể hiện ở trang phụ bìa; (**) Ghi địa danh
cấp tỉnh nơi thực hiện dự án hoặc nơi đặt trụ sở chính của chủ dự án.
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4b. Cấu trúc, nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, CÁC HÌNH
VẼ,...
MỞ ĐẦU
1. Xuất xứ của dự án
1.1. Thông tin chung về dự án, trong đó nêu rõ loại hình dự án (mới, mở rộng quy mô, nâng
công suất, thay đổi công nghệ hoặc dự án loại khác).
1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư (đối với dự án phải có
quyết định chủ trương đầu tư), báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự án đầu tư
hoặc tài liệu tương đương;
1.3. Mối quan hệ của dự án với các dự án khác và quy hoạch phát triển do cơ quan quản lý
nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
1.4. Trường hợp dự án nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm
công nghiệp (gọi chung là khu công nghiệp) thì phải nêu rõ tên của khu công nghiệp và thuyết minh
rõ sự phù hợp của dự án với quy hoạch ngành nghề và phân khu chức năng. Đính kèm bản sao
Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM, giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường hoặc
giấy tờ tương đương của dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.
2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM:
2.1. Chỉ liệt kê các văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật về môi
trường có liên quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM.
2.2. Liệt kê đầy đủ các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có
thẩm quyền về dự án.
2.3. Liệt kê các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập được sử dụng trong quá trình thực
hiện đánh giá tác động môi trường.
3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường: Tóm tắt việc tổ chức thực hiện ĐTM
và lập báo cáo ĐTM của chủ dự án, đơn vị tư vấn kèm theo danh sách (có chữ ký) của những người
tham gia ĐTM.
4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường: Liệt kê đầy đủ các phương pháp đã được
sử dụng và chỉ dẫn rõ sử dụng ở nội dung nào trong quá trình thực hiện ĐTM.
Chương 1
MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN
1.1. Thông tin chung về dự án:
- Tên dự án (theo dự án đầu tư, dự án đầu tư xây dựng).
- Tên chủ dự án, địa chỉ và phương tiện liên hệ với chủ dự án; người đại diện theo pháp luật
của chủ dự án; nguồn vốn và tiến độ thực hiện dự án.
- Vị trí địa lý (các điểm mốc tọa độ theo quy chuẩn hiện hành, ranh giới...) của địa điểm
thực hiện dự án. Mô tả rõ các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội và các đối tượng khác có khả năng
bị tác động bởi dự án.
- Mục tiêu; quy mô; công suất; công nghệ và loại hình dự án.
1.2. Các hạng mục công trình của dự án
Liệt kê đầy đủ, chi tiết về khối lượng và quy mô các hạng mục công trình của dự án, phân
thành 3 loại sau:
- Các hạng mục công trình chính: dây chuyền sản xuất sản phẩm chính, hạng mục đầu tư
xây dựng chính của dự án.
- Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án.
- Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường: thu gom và thoát nước
mưa; thu gom và thoát nước thải; xử lý nước thải (sinh hoạt, công nghiệp,...); xử lý bụi, khí thải;
công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn; các công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với
nước thải, khí thải; ứng phó sự cố tràn dầu, cháy nổ và các công trình bảo vệ môi trường khác.
Đối với các dự án mở rộng quy mô, nâng công suất hoặc thay đổi công nghệ của cơ sở, khu
công nghiệp đang hoạt động, trong nội dung chương này phải làm rõ thêm các thông tin về thực
trạng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của cơ sở, khu công nghiệp hiện hữu; các công trình, thiết bị,
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hạng mục, công nghệ sẽ được tiếp tục sử dụng trong dự án mở rộng quy mô, nâng công suất hoặc
thay đổi công nghệ; các công trình, thiết bị sẽ thay đổi, điều chỉnh, bổ sung; tính liên thông, kết nối
với các hạng công trình hiện hữu với công trình đầu tư mới.
- Mô tả cụ thể hiện trạng quản lý, sử dụng đất khu vực thực hiện dự án; sự phù hợp của địa
điểm thực hiện dự án với các quy định của pháp luật và các quy hoạch phát triển có liên quan.
1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước và
các sản phẩm của dự án
Liệt kê các loại nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng; nguồn cung cấp điện, nước và các
sản phẩm của dự án. Trường hợp dự án có sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất,
phải làm rõ về nhu cầu, năng lực sử dụng phế liệu; tỷ lệ, khối lượng phế liệu sử dụng được nhập
khẩu và thu mua trong nước, đề xuất khối lượng phế liệu nhập khẩu khi dự án vận hành theo công
suất thiết kế của dự án.
1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành
Mô tả chi tiết, cụ thể về công nghệ sản xuất, vận hành của dự án có khả năng gây tác động
xấu đến môi trường và nêu rõ cơ sở lựa chọn công nghệ kèm theo sơ đồ minh họa.
1.5. Biện pháp tổ chức thi công
Mô tả chi tiết, cụ thể về các biện pháp tổ chức thi công, công nghệ thi công xây dựng các
hạng mục công trình của dự án có khả năng gây tác động xấu đến môi trường và nêu rõ cơ sở lựa
chọn biện pháp, công nghệ.
1.6. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án.
Chương 2
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU
VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN
2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội (không bắt buộc thực hiện đối với dự án đầu tư
trong khu công nghiệp đã có các thủ tục về môi trường).
- Tổng hợp dữ liệu (nêu rõ nguồn số liệu sử dụng) về các điều kiện tự nhiên khu vực triển
khai dự án, gồm các loại dữ liệu về: địa lý, địa chất; khí hậu, khí tượng; số liệu thủy văn, hải
văn trong thời gian ít nhất 03 năm gần nhất.
- Tóm tắt các điều kiện về kinh tế - xã hội khu vực dự án, gồm: các hoạt động kinh tế (công
nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, khai khoáng, du lịch, thương mại, dịch vụ và các ngành
khác); đặc điểm dân số, điều kiện y tế, văn hóa, giáo dục, mức sống, tỷ lệ hộ nghèo, các công trình
văn hóa, xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử, khu dân cư, khu đô thị và các công trình liên
quan khác chịu tác động của dự án. Đánh giá sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án với
đặc điểm kinh tế - xã hội khu vực dự án.
2.2. Hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật khu vực dự án
2.2.1. Dữ liệu về hiện hạng môi trường và tài nguyên sinh vật
Tổng hợp dữ liệu (nêu rõ nguồn số liệu sử dụng) về hiện trạng môi trường và tài nguyên
sinh vật khu vực triển khai dự án, trong đó làm rõ: chất lượng của các thành phần môi trường có
khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án như môi trường không khí tiếp nhận trực tiếp nguồn khí
thải của dự án, môi trường nước mặt tiếp nhận trực tiếp nước thải của dự án; số liệu, thông tin về đa
dạng sinh học trên cạn có thể bị tác động bởi dự án; khoảng cách từ dự án đến các vùng sinh thái
nhạy cảm gần nhất; diện tích các loại rừng (nếu có); danh mục và hiện trạng các loài thực vật, động
vật hoang dã, trong đó có các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, các loài đặc hữu có
trong vùng có thể bị tác động do dự án; số liệu, thông tin về đa dạng sinh học biển và đất ngập nước
ven biển có thể bị tác động bởi dự án (dữ liệu về tài nguyên sinh vật không bắt buộc đối với dự án
trong khu công nghiệp đã có các thủ tục về môi trường).
2.2.2. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí,...
Kết quả đo đạc, lấy mẫu phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường khu vực tiếp nhận các
loại chất thải của dự án được thực hiện ít nhất là 03 đợt khảo sát. Việc đo đạc, lấy mẫu, phân tích
mẫu phải tuân thủ quy trình kỹ thuật về quan trắc môi trường. Tổng hợp kết quả để đánh giá sự phù
hợp của địa điểm lựa chọn với đặc điểm môi trường tự nhiên khu vực dự án; đánh giá được
hiện trạng các thành phần môi trường khu vực dự án trước khi triển khai xây dựng.
Đối với dự án có liên quan đến phóng xạ, trong mục này cần bổ sung kết quả quan trắc
phóng xạ, đánh giá hiện trạng và sơ bộ phân tích nguyên nhân. Trường hợp nước thải cửa dự án đấu
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nối với hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp thì không cần đánh giá
hiện trạng môi trường nước mặt, trầm tích. Việc đánh giá hiện trạng môi trường không khí xung
quanh chỉ yêu cầu đối với những dự án phát sinh bụi, khí thải gây ô nhiễm môi trường hoặc dự án
sử dụng mô hình tính toán lan truyền ô nhiễm (nếu có).
2.2.3. Hiện trạng tài nguyên sinh vật
Hiện trạng đa dạng sinh học, tài nguyên sinh vật khu vực thực hiện và chịu tác động của dự
án (không bắt buộc đối với dự án trong khu công nghiệp đã có các thủ tục về môi trường), bao gồm:
- Số liệu, thông tin về đa dạng sinh học trên cạn có thể bị tác động bởi dự án, như: nơi cư
trú, các vùng sinh thái nhạy cảm (đất ngập nước nội địa, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh
quyển, khu di sản thiên nhiên thế giới trong và lân cận khu vực dự án); khoảng cách từ dự án đến
các vùng sinh thái nhạy cảm gần nhất; diện tích các loại rừng (nếu có); danh mục và hiện hạng các
loài thực vật, động vật hoang dã, trong đó có các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, các
loài đặc hữu có trong vùng có thể bị tác động do dự án (nếu có);
- Số liệu, thông tin về đa dạng sinh học dưới nước là nguồn tiếp nhận chất thải hoặc chịu tác
động trực tiếp của dự án (sông, hồ, biển, đất ngập nước ven biển,...) có thể bị tác động bởi dự án,
bao gồm: đặc điểm hệ sinh thái dưới nước (nếu có), hệ sinh thái biển và đất ngập nước ven biển,
danh mục và hiện trạng các loài phiêu sinh, động vật đáy, cá và tài nguyên thủy, hải sản khác (nếu
có).
Chương 3
ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN
PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG
Nguyên tắc chung:
- Việc đánh giá tác động của dự án đến môi trường được thực hiện theo các giai đoạn triển
khai xây dựng dự án và khi dự án đi vào vận hành (vận hành thử nghiệm và vận hành thương mại)
và phải được cụ thể hóa cho từng nguồn gây tác động, từng đối tượng bị tác động. Các biện pháp,
công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện phải phù hợp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi
trường đối với từng tác động đã được đánh giá.
- Đối với dự án mở rộng quy mô, nâng công suất hoặc thay đổi công nghệ của cơ sở, khu
công nghiệp đang hoạt động phải đánh giá tổng hợp tác động môi trường của cơ sở, khu công
nghiệp cũ và dự án mở rộng quy mô, nâng công suất hoặc thay đổi công nghệ của dự án mới.
3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong
giai đoạn triển khai xây dựng dự án
3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động
Việc đánh giá, dự báo các tác động đến môi trường của giai đoạn này tập trung vào các hoạt
động chính sau đây:
- Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất, di dân, tái định cư,...;
- Đánh giá tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng;
- Khai thác vật liệu xây dựng phục vụ dự án (nếu thuộc phạm vi dự án);
- Vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị;
- Thi công các hạng mục công trình của dự án hoặc các hoạt động triển khai thực hiện dự án
(đối với các dự án không có công trình xây dựng);
- Làm sạch đường ống, làm sạch các thiết bị sản xuất, công trình bảo vệ môi trường của dự
án (như: làm sạch bằng hóa chất, nước sạch, hơi nước,...).
Yêu cầu: Đối với nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải cần cụ thể hóa về thải
lượng, tải lượng và nồng độ của tất cả các thông số chất thải đặc trưng cho dự án và so sánh với các
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành, cụ thể hóa về không gian và thời gian phát sinh chất thải.
3.1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện
- Về nước thải: Thuyết minh chi tiết về quy mô, công suất, công nghệ của công trình thu
gom, xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp (nếu có):
+ Công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt của từng nhà thầu thi công, xây dựng dự án,
đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường.
+ Công trình thu gom, xử lý các loại chất thải lỏng khác như hóa chất thải, hóa chất súc rửa
đường ống..., đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường.
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- Về rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất
thải nguy hại: Mô tả quy mô, vị trí, biện pháp bảo vệ môi trường của khu vực lưu giữ tạm thời các
loại chất thải.
- Về bụi, khí thải: Các công trình, biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải trong quá trình thi công
xây dựng dự án, đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường.
- Các biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có).
3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong
giai đoạn dự án đi vào vận hành
3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động
Việc đánh giá tác động trong giai đoạn này cần phải tập trung vào 02 giai đoạn vận hành thử
nghiệm và vận hành thương mại, với các nội dung chính sau:
- Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn phát sinh chất thải (chất thải rắn, chất thải nguy
hại, bụi, khí thải, nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt, các loại chất thải lỏng khác, tiếng ồn,
độ rung,...). Mỗi tác động phải được cụ thể hóa về thải lượng, tải lượng và nồng độ của tất cả các
thông số chất thải đặc trưng cho dự án và so sánh với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành,
cụ thể hóa về không gian và thời gian phát sinh chất thải.
- Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn không liên quan đến chất thải.
- Đối với dự án đầu tư vào khu công nghiệp, phải đánh giá bổ sung tác động từ việc phát
sinh nước thải của dự án đối với hiện trạng thu gom, xử lý nước thải hiện hữu của khu công nghiệp;
đánh giá khả năng tiếp nhận, xử lý của công trình xử lý nước thải hiện hữu của khu công nghiệp đối
với khối lượng nước thải phát sinh lớn nhất từ hoạt động của dự án.
3.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện
Yêu cầu chung: Trên cơ sở kết quả đánh giá các tác động tại Mục 3.2.1 nêu trên, chủ dự án
phải căn cứ vào từng loại chất thải phát sinh (với lưu lượng và nồng độ các thông số ô nhiễm đặc
trưng) để đề xuất lựa chọn các thiết bị, công nghệ xử lý chất thải phù hợp (trên cơ sở liệt kê, so sánh
các thiết bị, công nghệ đang được sử dụng), đảm bảo đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường quy định.
a) Về công trình xử lý nước thải (bao gồm: các công trình xử lý nước thải sinh hoạt, nước
thải công nghiệp và các loại chất thải lỏng khác):
- Thuyết minh chi tiết về quy mô, công suất, quy trình vận hành, hóa chất, chất xúc tác sử
dụng của từng công trình xử lý nước thải;
- Các thông số cơ bản của từng hạng mục và của cả công trình xử lý nước thải, kèm theo dự
thảo bản vẽ thiết kế cơ sở hoặc dự thảo thiết kế bản vẽ thi công đối với dự án chỉ yêu cầu thiết kế
một bước (sau đây gọi tắt là dự thảo bản vẽ thiết kế). Chi tiết được nêu tại Phụ lục 2 báo cáo.
- Đề xuất vị trí, thông số lắp đặt các thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục (đối với
trường hợp phải lắp đặt theo quy định).
b) Về công trình xử lý bụi, khí thải:
- Thuyết minh chi tiết về quy mô, công suất, quy trình vận hành, hóa chất, chất xúc tác sử
dụng của từng công trình xử lý bụi, khí thải;
- Các thông số cơ bản của từng hạng mục và của cả công trình xử lý bụi, khí thải, kèm theo
dự thảo bản vẽ thiết kế (chi tiết được nêu tại Phụ lục 2 báo cáo);
- Đề xuất vị trí, thông số lắp đặt các thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục (đối với
trường hợp phải lắp đặt theo quy định).
c) Về công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn (gồm: rác thải sinh hoạt, chất thải rắn công
nghiệp thông thường, chất thải nguy hại):
- Thuyết minh chi tiết về quy mô, công suất, quy trình vận hành, hóa chất, chất xúc tác sử
dụng của từng công trình quản lý, xử lý chất thải;
- Các thông số cơ bản của từng hạng mục và của cả công trình quản lý, xử lý chất thải, kèm
theo dự thảo bản vẽ thiết kế (chi tiết được nêu tại Phụ lục 2 báo cáo).
d) Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải và khí thải (đối với
trường hợp phải lắp đặt):
- Thuyết minh chi tiết về quy mô, công suất, quy trình vận hành, hóa chất, chất xúc tác sử
dụng của từng công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường;
- Các thông số cơ bản của từng hạng mục và của cả công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố
môi trường, kèm theo dự thảo bản vẽ thiết kế (chi tiết được nêu tại Phụ lục 2 báo cáo).
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đ) Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường.
3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
- Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án.
- Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải, thiết bị quan
trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục.
- Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác.
- Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường.
- Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường.
3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo:
Nhận xét khách quan về mức độ tin cậy, chi tiết của những kết quả đánh giá, dự báo về các
tác động môi trường có khả năng xảy ra trong quá trình triển khai dự án. Đối với các vấn đề còn
thiếu độ tin cậy cần thiết, phải nêu rõ các lý do khách quan, chủ quan (như thiếu thông tin, dữ liệu;
số liệu, dữ liệu hiện có đã bị lạc hậu; số liệu, dữ liệu tự tạo lập chưa có đủ độ chính xác, tin cậy;
thiếu hoặc độ tin cậy của phương pháp đánh giá có hạn; trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ về
ĐTM có hạn; các nguyên nhân khác).
Chương 4
PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG
(Chỉ yêu cầu đối với các dự án khai thác khoáng sản)
4.1. Lựa chọn phương án cải tạo, phục hồi môi trường
- Căn cứ vào điều kiện thực tế của từng loại hình khai thác khoáng sản, ảnh hưởng của quá
trình khai thác đến môi trường, cộng đồng dân cư xung quanh; căn cứ cấu tạo địa chất, thành phần
khoáng vật và chất lượng môi trường của khu vực; quy hoạch sử dụng đất sau khai thác (nếu có) tổ
chức, cá nhân phải xây dựng tối thiểu 02 phương án cải tạo, phục hồi môi trường khả thi.
- Đối với mỗi phương án cải tạo, phục hồi môi trường đưa ra cần mô tả các giải pháp; các
công trình và khối lượng công việc cải tạo, phục hồi môi trường. Xây dựng bản đồ hoàn thổ không
gian đã khai thác và thểhiện các công trình cải tạo, phục hồi môi trường.
- Đánh giá ảnh hưởng đến môi trường, tính bền vững, an toàn của các công trình cải tạo,
phục hồi môi trường của phương án (bao gồm: sụt lún, trượt lở, chống thấm, hạ thấp mực nước
ngầm, nứt gãy, sự cố môi trường,...).
- Tính toán “chỉ số phục hồi đất” cho các phương án lựa chọn. Trên cơ sở đánh giá và so
sánh “chỉ số phục hồi đất” và ưu điểm, nhược điểm của các phương án, lựa chọn phương án cải tạo,
phục hồi môi trường tốiưu.
4.2. Nội dung cải tạo, phục hồi môi trường
Từ phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã lựa chọn, xây dựng nội dung, danh mục, khối
lượng các hạng mục công trình cải tạo, phục hồi môi trường, cụ thể:
- Thiết kế, tính toán khối lượng công việc các công trình chính để cải tạo, phục hồi môi
trường.
- Thiết kế, tính toán khối lượng công việc để cải tạo, phục hồi môi trường đáp ứng mục tiêu
đã đề ra, phù hợp với điều kiện thực tế.
- Thiết kế các công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường từng giai đoạn trong quá
trình cải tạo, phục hồi môi trường.
- Lập bảng các công trình cải tạo, phục hồi môi trường; khối lượng công việc thực hiện theo
từng giai đoạn và toàn bộ quá trình cải tạo, phục hồi môi trường.
- Lập bảng thống kê các thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu, đất đai, cây xanh sử dụng trong
quá trình cải tạo, phục hồi môi trường theo từng giai đoạn và toàn bộ quá trình cải tạo, phục hồi môi
trường.
4.3. Kế hoạch thực hiện
- Sơ đồ tổ chức thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường.
- Tiến độ thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường và kế hoạch giám sát chất lượng công trình.
- Kế hoạch tổ chức giám định các công trình cải tạo, phục hồi môi trường để kiểm tra, xác
nhận hoàn thành các nội dung của phương án cải tạo, phục hồi môi trường.
- Giải pháp quản lý, bảo vệ các công trình cải tạo, phục hồi môi trường sau khi kiểm tra, xác
nhận.
Lập bảng tiến độ thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường theo mẫu sau:
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TT

Tên công trình

Khối lượng/
đơn vị

Đơn
giá

Thành
tiền

Thời gian
thực hiện

Thời gian
hoàn thành

Ghi
chú

Khu vực khai thác
Cải tạo bờ mỏ, đáy
1 mỏ, bờ moong, đáy
mong khu A
2 Trồng cây khu A
…
....
4.4. Dự toán kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường
a) Dự toán chi phí cải tạo, phục hồi môi trường
Lập bảng tổng hợp chi phí và tiến độ thực hiện các công trình cải tạo, phục hồi môi trường;
khối lượng; đơn giá từng hạng mục công trình theo từng giai đoạn và tổng chi phí cải tạo, phục hồi
môi trường trên cơ sở định mức, đơn giá mới nhất của địa phương hoặc theo các bộ, ngành tương
ứng, giá thị trường trong trường hợp địa phương chưa có định mức, đơn giá.
b) Tính toán khoản tiền ký quỹ và thời điểm ký quỹ:
Trình bày cụ thể các khoản tiền ký quỹ lần đầu và các lần tiếp theo, thời điểm ký quỹ lần
đầu và các lần tiếp theo.
c) Đơn vị nhận ký quỹ:
Tổ chức, cá nhân lựa chọn đơn vị và tổ chức thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường
theo quy định của pháp luật.
Chương 5
CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG
5.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án
Chương trình quản lý môi trường được thiết lập trên cơ sở tổng hợp kết quả của các Chương
1,3 dưới dạng bảng như sau:
Kinh phí thực
Các công
Thời gian Trách
Các giai Các hoạt Các tác
hiện các công
Trách
trình, biện
thực hiện nhiệm tổ
đoạn của dự động của động môi
trình, biện
nhiệm
pháp bảo vệ
và hoàn
chức
án
dự án
trường
pháp bảo vệ
giám sát
môi trường
thành thực hiện
môi trường
1
2
3
4
5
6
7
8
I

Thi công xây
dựng
Vận hành
thử nghiệm
Vận hành
thương mại
5.2. Chương trình giám sát môi trường của chủ dự án
Chương trình giám sát môi trường phải được đặt ra cho quá trình thực hiện dự án, được thiết
kế cho các giai đoạn: (1) Thi công xây dựng; (2) Vận hành thử nghiệm và (3) Dự kiến khi vận hành
thương mại, cụ thể như sau:
- Giám sát nước thải và khí thải: phải quan trắc, giám sát lưu lượng thải và các thông số đặc
trưng của các nguồn nước thải, khí thải trước và sau xử lý với tần suất tối thiểu 03 tháng/01 lần;
vị trí các điểm giám sát phải được mô tả rõ.
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- Giám sát chất thải rắn: giám sát khối lượng chất thải rắn phát sinh; phải phân định, phân
loại các loại chất thải phát sinh để quản lý theo quy định,...
- Giám sát tự động, liên tục nước thải, khí thải và truyền số liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên
và Môi trường địa phương (đối với trường hợp phải lắp đặt).
- Giám sát môi trường xung quanh: chỉ áp dụng cho giai đoạn hoạt động của các dự án có
phát sinh phóng xạ hoặc một số loại hình đặc thù theo yêu cầu của cơ quan phê duyệt với tần suất
tối thiểu 06 tháng/01 lần; vị trí các điểm giám sát phải được lựa chọn để đảm bảo tính đại diện và
phải được mô tả rõ.
- Giám sát các vấn đề môi trường khác (trong trường hợp dự án có thể gây tác động đến):
các hiện tượng trượt, sụt, lở, lún, xói lở, bồi lắng; sự thay đổi mực nước mặt, nước ngầm, xâm nhập
mặn, xâm nhập phèn, các loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ nhằm theo dõi được sự biến
đổi theo không gian và thời gian của các vấn đề này với tần suất tối thiểu 06 tháng/01 lần.
Chương 6
KẾT QUẢ THAM VẤN
I. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG
6.1. Tóm tắt về quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng:
Nêu tóm tắt quá trình tổ chức tham vấn ý kiến bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ
chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án và quá trình tổ chức tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác
động trực tiếp bởi dự án dưới hình thức họp cộng đồng dân cư như sau:
6.1.1. Tóm tắt về quá trình tổ chức tham vấn Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ chức chịu tác
động trực tiếp bởi dự án: Mô tả rõ quá trình tổ chức tham vấn cộng đồng đã được thực hiện và nêu
rõ số, ký hiệu, thời gian ban hành của văn bản do chủ dự án gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi
thực hiện dự án và các tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án; số, ký hiệu, thời gian ban hành của
văn bản trả lời của Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án. Trường
hợp không nhận được ý kiến trả lời bằng văn bản của một số Ủy ban cấp xã, tổ chức chịu tác động,
phải chứng minh việc đã gửi văn bản đến các cơ quan này nhưng không nhận được ý kiến phản hồi.
6.1.2. Tóm tắt về quá hình tổ chức họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp
bởi dự án: Nêu rõ việc phối hợp của chủ dự án với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án
trong việc đồng chủ trì họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án, trong đó
làm rõ thông tin về các thành phần tham gia cuộc họp.
6.2. Kết quả tham vấn cộng đồng
6.2.1. Ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã và tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án: Nêu
rõ các ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức chịu tác động trực tiếp về các nội dung của
báo cáo ĐTM và các kiến nghị kèm theo (nếu có).
6.2.2. Ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án: Nêu tóm tắt
các ý kiến góp ý với trình bày của chủ dự án về nội dung báo cáo ĐTM của dự án tại cuộc họp tham
vấn cộng đồng dân cư; kiến nghị của cộng đồng dân cư.
6.2.3. Ý kiến phản hồi và cam kết của chủ dự án đối với các đề xuất, kiến nghị, yêu cầu của
các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư được tham vấn: Nêu rõ những ý kiến tiếp thu và giải trình
những ý kiến không tiếp thu của chủ dự án đối với các ý kiến góp ý, kiến nghị, yêu cầu của các cơ
quan, tổ chức, cộng đồng dân cư được tham vấn; cam kết của chủ dự án về việc thực hiện những ý
kiến tiếp thu.
Lưu ý: Bản sao các văn bản của chủ dự án gửi xin ý kiến tham vấn, văn bản trả lời của các
cơ quan, tổ chức được xin ý kiến; bản sao Biên bản họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động
trực tiếp bởi dự án phải được đính kèm tại Phụ lục của báo cáo ĐTM.
II. THAM VẤN CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC (đối với dự án thuộc Phụ
lục IIa): Mô tả rõ quá trình tham vấn ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia liên quan đến lĩnh
vực hoạt động của dự án và chuyên gia môi trường thông qua hình thức hội thảo, tọa đàm; ý kiến
đánh giá của từng nhà khoa học, chuyên gia; ý kiến giải trình, tiếp thu và cam kết thực hiện của chủ
dự án.
III. THAM VẤN TỔ CHỨC CHUYÊN MÔN VỀ TÍNH CHUẨN XÁC CỦA MÔ
HÌNH: Mô tả quá trình lấy ý kiến của tổ chức chuyên môn về tính chuẩn xác của mô hình; ý kiến
nhận xét của tổ chức chuyên môn; ý kiến giải trình, tiếp thu và cam kết thực hiện của chủ dự án.
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT
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1. Kết luận: Phải có kết luận về các vấn đề, như: đã nhận dạng và đánh giá được hết các tác
động chưa, vấn đề gì còn chưa dự báo được; đánh giá tổng quát về mức độ, quy mô của các tác
động đã xác định; mức độ khả thi của các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực và phòng chống,
ứng phó các sự cố, rủi ro môi trường; các tác động tiêu cực nào không thể có biện pháp giảm thiểu
vì vượt quá khả năng cho phép của chủ dự án và nêu rõ lý do.
2. Kiến nghị: Kiến nghị với các cấp, các ngành liên quan giúp giải quyết các vấn đề vượt
khả năng giải quyết của dự án.
3. Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường.
PHỤ LỤC I
Đính kèm trong Phụ lục I của báo cáo ĐTM là các loại tài liệu sau đây: Bản sao các văn bản
pháp lý liên quan đến dự án; các phiếu kết quả phân tích môi trường nền đã thực hiện; bản sao các
văn bản liên quan đến tham vấn cộng đồng; bản sao các văn bản tham vấn thông qua hội thảo, tọa
đàm (nếu có); bản sao các văn bản nhận xét của tổ chức chuyên môn có liên quan về tính chuẩn xác
của mô hình (nếu có); các hình ảnh liên quan đến khu vực dự án (nếu có).
Đối với dự án khai thác khoáng sản phải có thêm các bản vẽ sau đây: Bản đồ vị trí khu vực
khai thác mỏ (tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000); Bản đồ địa hình có (hoặc không có) lộ vỉa khu mỏ (tỷ lệ
1/1.000 hoặc 1/2.000); Bản đồ kết thúc từng giai đoạn khai thác; Bản đồ tổng mặt bằng mỏ (tỷ lệ
1/2.000 hoặc 1/5.000), có thể hiện tất cả các hạng mục công trình và mạng kỹ thuật; Bản đồ kết thúc
khai thác mỏ (tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000); Bản đồ tổng mặt bằng hiện trạng mỏ (tỷ lệ 1/2.000 hoặc
1/5.000), có thể hiện tất cả các hạng mục công trình và mạng kỹ thuật; Bản đồ vị trí khu vực cải tạo,
phục hồi môi trường (tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000); Bản đồ cải tạo, phục hồi môi trường theo từng
giai đoạn, từng năm; Bản đồ hoàn thổ không gian đã khai thác (tỷ lệ 1/1.000 hoặc 1/2.000).
PHỤ LỤC II
Đính kèm trong Phụ lục II của báo cáo ĐTM là thiết kế cơ sở hoặc thiết kế bản vẽ thi công
các công trình xử lý chất thải (đối với các dự án chỉ yêu cầu thiết kế một bước); công trình cải tạo,
phục hồi môi trường (nếu có).
Ghi chú: Tùy theo từng dự án cụ thể, nội dung của báo cáo ĐTM có thể được bổ sung thêm
các nội dung đặc thù hoặc lược bỏ những nội dung không cần thiết, không liên quan đến công tác
bảo vệ môi trường của dự án nhưng vẫn phải bảo đảm các nội dung chính và yêu cầu của báo cáo
ĐTM nêu trên.
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05. Thủ tục: Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo
quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án
Bước 1. Chủ dự án nộp Hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành
công trình bảo vệ môi trường đến Trung tâm Phục vụ hành chính công
tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu chính.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2. Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, kiểm tra hồ sơ trong
thời hạn 05 ngày làm việc (có thông báo nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ
để hoàn thiện hồ sơ).
Bước 3. Tiến hành kiểm tra, xác nhận và trả kết quả:
Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra
thực tế các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường. Thời hạn kiểm tra,
xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường là 15 ngày làm việc,
không bao gồm thời gian chủ dự án hoàn thiện hồ sơ và thời gian phân
tích mẫu chất thải (lấy mẫu tổ hợp trong trường hợp cần thiết).
- Sau khi kết thúc kiểm tra và các công trình bảo vệ môi trường đáp
ứng yêu cầu theo quy định, cơ quan kiểm tra, xác nhận cấp giấy xác
nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. Trường hợp chưa đủ
điều kiện xác nhận, phải trả lời chủ dự án bằng một văn bản kèm theo
tất cả các nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện công trình bảo
vệ môi trường và các yêu cầu bảo vệ môi trường khác.
Bước 4: Thông báo cho Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ
tục hành chính thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ.
- 01 văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ
hồ sơ
môi trường của dự án (theo mẫu);
- 07 bản báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường
của dự án, kèm theo kết quả quan trắc trong quá trình vận hành thử
nghiệm và hồ sơ hoàn công các công trình bảo vệ môi trường đã được
hoàn thành (theo mẫu).
Trường hợp dự án nằm trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương trở lên, chủ dự án phải gửi thêm số lượng báo cáo bằng số
lượng các tỉnh tăng thêm để phục vụ công tác kiểm tra;
- 01 bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo đánh giá
tác động môi trường của dự án;
- 01 văn bản của Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh
thông báo kết quả kiểm tra việc vận hành thử nghiệm các công trình xử
lý chất thải của dự án
b. số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính)
- Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: Trong
Thời hạn giải quyết
thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.
- Thời hạn kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi
trường: là 15 (mười lăm) ngày làm việc, không bao gồm thời gian chủ
dự án hoàn thiện hồ sơ và thời gian phân tích mẫu chất thải (lấy mẫu tổ
hợp trong trường hợp cần thiết).
Tổ chức, cá nhân
Đối tượng thực hiện
Trình tự thực hiện
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Cơ quan thực hiện

Kết quả
Phí, Lệ phí
Tên mẫu đơn, tờ khai

Yêu cầu điều kiện
Căn cứ pháp lý

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định và trực tiếp thực hiện: Sở Tài
nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum.
- Cơ quan phối hợp thực hiện (nếu có): Các sở ban ngành liên quan,
UBND các huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn nơi thực
hiện.
Văn bản xác nhận
Không
- Văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi
trường (Mẫu số 12 Phụ lục VI Mục I Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày
13/5/2019),
- Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ
giai đoạn vận hành của dự án (Mẫu số 13 Phụ lục VI Mục I Nghị định
40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019),
Không
- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ
- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ
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Mẫu số 12
Văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án
(1)
------------Số: …
V/v đề nghị kiểm tra, xác
nhận hoàn thành công trình
bảo vệ môi trường phục vụ
giai đoạn vận hành của dự án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------(Địa danh), ngày … tháng … năm …

Kính gửi: (2)
Chúng tôi là (1), là chủ đầu tư Dự án (3), đã được (4) phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi
trường tại Quyết định số... ngày... tháng... năm...
- Địa chỉ văn phòng của (1): …………………………………………………………….
- Địa điểm thực hiện Dự án (3): ………………………………………………………..
- Địa chỉ liên hệ của (1): ………………………………………………………………...
Điện thoại: ……………………; Fax: ………………….; E-mail: ……………………..
Chúng tôi xin gửi đến (2) hồ sơ gồm:
- Bảy (07) Bản báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường của dự án.
- Một (01) Bản sao Quyết định phê duyệt/phê duyệt điều chỉnh kèm theo bản sao báo cáo đánh giá
tác động môi trường của dự án đã được phê duyệt.
- Một (01) văn bản của Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh thông báo kết quả kiểm
tra việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án.
Chúng tôi xin cam kết về độ trung thực của các thông tin, số liệu được nêu trong các tài liệu nêu
trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam.
Đề nghị (2) kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của Dự án./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ...

(5)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:
(1) Chủ dự án;
(2) Cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;
(3) Tên gọi đầy đủ, chính xác của dự án hoặc của hạng mục/phân kỳ đầu tư của Dự án (3);
(4) Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của
dự án;
(5) Đại diện có thẩm quyền của chủ dự án.
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Mẫu số 13
Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường của dự án
(1)
------Số: …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------(Địa danh), ngày … tháng … năm …
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường
của Dự án (3)
Kính gửi: (2)

1. Thông tin chung về dự án:
- Tên chủ dự án: ……………………………………………………………………..
- Địa chỉ văn phòng: …………………………………………………………………
- Điện thoại: …………………………; Fax:……………; E-mail:..………………..
- Địa điểm thực hiện dự án:
- Quyết định phê duyệt/phê duyệt điều chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự
án:……………………………………………………………………………………....
- Văn bản của cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh đánh giá về kết quả kiểm tra việc
vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường của dự án: ……..
…………………………………………………………………………………………..
2. Các công trình bảo vệ môi trường của dự án (hoặc của hạng mục/phân kỳ đầu tư của dự
án) đã hoàn thành
2.1. Công trình thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải
2.1.1. Mạng lưới thu gom, thoát nước mưa: Mô tả chi tiết thông số kỹ thuật mạng lưới thu gom,
thoát nước mưa bề mặt; số lượng, vị trí từng điểm thoát nước mưa bề mặt ra ngoài môi trường kèm
theo quy trình vận hành tại từng điểm thoát (như: tự chảy, đập xả tràn, van chặn,...) và sơ đồ minh
họa.
2.1.2. Mạng lưới thu gom, thoát nước thải
- Mạng lưới thu gom nước thải: Mô tả chức năng kèm theo thông số kỹ thuật cơ bản (kết cấu, kích
thước, chiều dài,...) của từng tuyến thu gom nước thải dẫn về các công trình xử lý nước thải.
- Mạng lưới thoát nước thải: Mô tả chức năng kèm theo thông số kỹ thuật cơ bản (kết cấu, kích
thước, chiều dài, ...) của từng tuyến thoát nước thải trước khi xả ra môi trường hoặc xả ra ngoài
phạm vi của công trình xử lý chất thải.
- Điểm xả nước thải sau xử lý: Mô tả chi tiết vị trí xả nước thải, quy trình vận hành; đánh giá sự đáp
ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định đối với điểm xả nước thải/điểm đối nối nước thải; nguồn tiếp
nhận nước thải.
- Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải nêu trên.
2.1.3. Công trình xử lý nước thải:
- Mô tả rõ từng công trình xử lý nước thải đã được xây dựng hoặc lắp đặt (tên đơn vị thiết kế, thi
công, giám sát thi công; nhà thầu xây dựng,...), trong đó làm rõ: chức năng của công trình; quy mô,
công suất, công nghệ, quy trình vận hành và chế độ vận hành của công trình; các loại hóa chất, chế
phẩm sinh học sử dụng; định mức tiêu hao năng lượng, hóa chất sử dụng cho quá trình vận hành;
yêu cầu, quy chuẩn, tiêu chuẩn (nếu có) áp dụng đối với nước thải sau xử lý.
- Các thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục đã được lắp đặt kèm theo hồ sơ mô tả
đặc tính, CO/CQ và phiếu kiểm định, hiệu chuẩn hoặc thử nghiệm của thiết bị, hệ thống; việc kết
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nối và truyền số liệu quan trắc trực tuyến về Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương để kiểm tra,
giám sát.
2.1.4. Kết quả đánh giá hiệu quả của công trình xử lý nước thải (cần nêu rõ tên và địa chỉ liên hệ
của đơn vị thực hiện việc quan trắc môi trường: thời gian, tần suất, phương pháp, kết quả đo đạc,
lấy và phân tích mẫu; thiết bị, phương pháp đo đạc, lấy mẫu và phân tích mẫu được sử dụng)
Việc đánh giá hiệu quả công trình xử lý nước thải được thực hiện thông qua kết quả quan trắc nước
thải (kết quả đo đạc bằng thiết bị đo nhanh hiện trường, lấy mẫu và phân tích mẫu trong phòng thí
nghiệm) và số liệu quan trắc nước thải tự động, liên tục (nếu có) đối với từng công đoạn và đối với
toàn bộ hệ thống xử lý (chương trình và phương pháp lấy mẫu tổ hợp để đánh giá), gồm:
- Kết quả đánh giá hiệu suất của từng công đoạn xử lý được thực hiện thông qua việc đánh giá kết
quả quan trắc nước thải đối với một số thông số ô nhiễm chính đã sử dụng để tính toán thiết kế cho
từng công đoạn của hệ thống xử lý nước thải và được trình bày theo bảng sau:
Thông số ô nhiễm chính tại công đoạn ……….
(Đơn vị tính)
Lưu lượng
Lần đo đạc, lấy mẫu phân
thải (Đơn Thông số A Thông số B
v.v...
tích; hiệu suất xử lý
vị tính) Trước Sau Trước Sau Trước
Sau xử lý
xử lý xử lý xử lý xử lý xử lý
Lần 1
Lần 2
Lần n, …..
Hiệu suất xử lý của từng công
đoạn xử lý nước thải (%)
- Kết quả đánh giá sự phù hợp của toàn bộ hệ thống xử lý nước thải được thực hiện thông qua việc
đánh giá kết quả quan trắc nước thải (kết quả đo đạc bằng thiết bị đo nhanh hiện trường, lấy mẫu và
phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm) của các thông số môi trường theo quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về môi trường đối với ngành, lĩnh vực có quy chuẩn riêng hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,
quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải (sinh hoạt, công nghiệp). Đối với một số ngành công
nghiệp đặc thù phải thực hiện quan trắc các thông số môi trường theo quyết định của cơ quan phê
duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và được trình bày theo bảng sau:
Thông số môi trường của dự án
Lần đo đạc, lấy mẫu phân Lưu lượng Thông số A Thông số B
v.v...
tích; quy chuẩn kỹ thuật về thải (Đơn (Đơn vị tính) (Đơn vị tính)
chất thải được áp dụng
vị tính) Trước Sau Trước Sau Trước
Sau xử lý
xử lý xử lý xử lý xử lý xử lý
Lần 1
Lần 2
Lần n,...
Theo QCVN (tương ứng với
từng loại hình sản xuất).
- Kết quả đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải thông qua số liệu quan trắc nước thải
tự động, liên tục (đối với trường hợp phải lắp đặt) của các ngày đã thực hiện lấy, phân tích mẫu
nước thải trong phòng thí nghiệm. Kết quả quan trắc tự động, liên tục được so sánh, đối chiếu với
kết quả đo nhanh hiện trường và kết quả lấy, phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm. Giá trị trung
bình theo ngày của các kết quả quan trắc nước thải tự động, liên tục được so sánh với giá trị tối đa
cho phép các thông số môi trường của các quy chuẩn kỹ thuật môi trường tương ứng để đánh giá sự
phù hợp quy chuẩn (không phân biệt phương pháp đo đạc, lấy và phân tích mẫu trong quy chuẩn kỹ
thuật).
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Thông số quan trắc tự động, liên tục
Giá trị trung bình theo ngày (24
giờ) của các kết quả đo được so Lưu lượng Thông số A
Thông số B
v.v...
sánh với giá trị tối đa cho phép thải (Đơn (Đơn vị tính) (Đơn vị tính)
của quy chuẩn kỹ thuật về chất vị tính) Trước Sau xử Trước Sau Trước Sau xử
thải
xử lý
lý
xử lý xử lý xử lý
lý
Ngày thứ 1
Ngày thứ 2
Ngày thứ n (kết quả đánh giá theo
ngày lấy mẫu để phân tích trong
phòng thí nghiệm)
Theo QCVN (tương ứng với từng
loại hình sản xuất).
2.2. Công trình xử lý bụi, khí thải:
- Mô tả rõ từng công trình xử lý khí thải đã được xây dựng hoặc lắp đặt (tên đơn vị thiết kế, thi
công, giám sát thi công; nhà thầu xây dựng,...), trong đó làm rõ: chức năng của công trình; quy mô,
công suất, quy trình vận hành và chế độ vận hành của công trình; các loại hóa chất, xúc tác sử dụng;
định mức tiêu hao năng lượng, hóa chất sử dụng cho quá trình vận hành công trình; yêu cầu, quy
chuẩn, tiêu chuẩn (nếu có) áp dụng đối với bụi, khí thải sau xử lý.
- Các thiết bị, hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục đã được lắp đặt kèm theo hồ sơ mô tả đặc
tính, CO/CQ và phiếu kiểm định, hiệu chuẩn hoặc thử nghiệm của thiết bị, hệ thống; kết quả kết nối
và truyền số liệu quan trắc trực tuyến về Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương để kiểm tra,
giám sát.
- Kết quả đánh giá hiệu quả xử lý của công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải: Việc đánh giá hiệu quả
xử lý được thực hiện thông qua kết quả quan trắc khí thải (kết quả đo đạc bằng thiết bị đo nhanh
hiện trường, lấy mẫu và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm) và số liệu quan trắc tự động, liên
tục (nếu có) đối với từng công đoạn và đối với toàn bộ hệ thống xử lý. Chủ dự án thực hiện thống
kê dưới dạng bảng tương tự như đối với nước thải tại Mục 2.1.4 nêu trên.
2.3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường:
- Công trình lưu giữ chất thải đã được xây dựng, lắp đặt, gồm: Mô tả chức năng, các thông số kỹ
thuật cơ bản kèm theo quy trình vận hành công trình đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi
trường.
- Công trình xử lý chất thải: Mô tả chức năng, quy mô, công suất, các thông số kỹ thuật cơ bản kèm
theo quy trình vận hành; kết quả đánh giá hiệu quả xử lý của công trình xử lý chất thải.
2.4. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại:
- Công trình lưu giữ chất thải nguy hại đã được xây dựng, lắp đặt, gồm: Mô tả chức năng, các thông
số kỹ thuật cơ bản kèm theo quy trình vận hành công trình đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi
trường.
- Công trình xử lý chất thải nguy hại: Mô tả chức năng, quy mô, công suất, các thông số kỹ thuật cơ
bản kèm theo quy trình vận hành; kết quả đánh giá hiệu quả xử lý của công trình xử lý chất thải
nguy hại.
2.5. Công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:
- Mô tả chi tiết từng công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với từng loại
chất thải, trong đó phải làm rõ quy mô, công suất, quy trình vận hành và các thông số kỹ thuật cơ
bản của công trình.
- Đánh giá hiệu quả, khả năng đáp ứng yêu cầu phòng ngừa, ứng phó sự cố về chất thải của công
trình, thiết bị đã hoàn thành; đề xuất phương án cải thiện, bổ sung và cam kết lộ trình hoàn thành
trên cơ sở kết quả vận hành thử nghiệm dự án.
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2.6. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác:
Mô tả các công trình lưu giữ chất thải khác đã được xây dựng, lắp đặt kèm theo các thông số kỹ
thuật cơ bản. Riêng đối với công trình xử lý chất thải phải mô tả thêm quy mô, công suất và quy
trình vận hành; kết quả đánh giá hiệu quả xử lý của công trình xử lý.
3. Các công trình bảo vệ môi trường của dự án đã được điều chỉnh, thay đổi so với báo cáo
đánh giá tác động môi trường được phê duyệt
(Kết quả trình bày cần thể hiện dưới dạng bảng có thuyết minh kèm theo, trong đó nêu rõ những nội
dung đã được điều chỉnh, thay đổi và quyết định phê duyệt điều chỉnh của cơ quan phê duyệt báo
cáo ĐTM; các nội dung thay đổi khác có tác động tích cực hoặc không có tác động xấu đến môi
trường)
Phương án đề Phương án điều
Quyết định phê duyệt điều
Tên công trình
STT
xuất trong báo chỉnh, thay đổi đã chỉnh của cơ quan phê duyệt
bảo vệ môi trường
cáo ĐTM
thực hiện
báo cáo ĐTM (nếu có)
1.
...
...
…
2... ...
...
…
4. Chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn vận hành (khi dự án đi vào vận hành
thương mại):
Trên cơ sở kết quả vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường của dự án, chủ dự án tự
rà soát để đề xuất điều chỉnh, bổ sung chương trình quan trắc và giám sát môi trường trong giai
đoạn vận hành nhằm đảm bảo phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường quy
định.
Chúng tôi cam kết rằng những thông tin, số liệu nêu trên là đúng sự thực; nếu có gì sai trái, chúng
tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- Lưu: ...

(4)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:
(1) Chủ dự án;
(2) Tên cơ quan kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường;
(3) Tên đầy đủ, chính xác của dự án hoặc của hạng mục/phân kỳ đầu tư của dự án (3);
(4) Đại diện có thẩm quyền của chủ dự án.
* Phụ lục kèm theo báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường của dự án, bao gồm các tài
liệu sau (tùy loại hình dự án và từng dự án cụ thể mà có thể có một số hoặc tất cả các tài liệu này):
- Hồ sơ hoàn công kèm theo thuyết minh về quy trình vận hành các công trình bảo vệ môi trường;
- Các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận của các thiết bị xử lý môi trường đồng bộ nhập khẩu hoặc đã được
thương mại hóa;
- Các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải;
- Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thay đổi, điều chỉnh báo cáo ĐTM của dự án;
- Biên bản nghiệm thu, bàn giao các công trình bảo vệ môi trường hoặc các văn bản khác có liên quan đến
các công trình bảo vệ môi trường.
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06. Thủ tục: Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường
Bước 1. Chủ dự án nộp hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tới
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum, gửi qua đường bưu
chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2. Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, kiểm tra hồ sơ trong
thời hạn 03 ngày làm việc (có thông báo nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ
để hoàn thiện hồ sơ). Trong thời hạn 07 ngày làm việc tiếp theo, Sở Tài
nguyên và Môi trường sẽ tiến hành kiểm tra và xác nhận đăng ký kế
hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án hoặc Thông báo chưa xác nhận
nêu rõ lý do.
Bước 3: Thông báo cho Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ
tục hành chính thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính, gửi qua đường bưu chính hoặc
Cách thức thực hiện
qua cổng dịch vụ công trực tuyến.
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- 01 văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án,
hồ sơ
cơ sở (theo mẫu).
- 03 bản kế hoạch bảo vệ môi trường (kèm theo bản điện tử) của dự án,
cơ sở (theo mẫu).
- 01 báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng của dự án, cơ sở (kèm theo bản điện tử).
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính)
Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Thời hạn giải quyết
Tổ chức, cá nhân
Đối tượng thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định và trực tiếp thực hiện TTHC: Sở
Cơ quan thực hiện
Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp thực hiện (nếu có): Các sở ban ngành liên quan,
UBND các huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn nơi thực hiện
dự án.
Xác nhận Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Thông báo chưa
Kết quả
xác nhận nêu rõ lý do.
Không
Phí, Lệ phí
Tên mẫu đơn, tờ khai - Văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, cơ
sở (Mẫu số 01 Phụ lục VII Mục I Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày
13/5/2019);
- Kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, cơ sở (Mẫu số 02 Phụ lục
VII Mục I Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019);
Trình tự thực hiện
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Yêu cầu điều kiện

Căn cứ pháp lý

1. Dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối
tượng phải xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường quy định tại cột 4
Phụ lục II và thuộc Danh mục các loại hình sản xuất công nghiệp có
nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao quy định tại Phụ lục IIa Nghị
định này.
2. Dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc dự án, phương
án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ, có phát sinh lượng nước thải từ 50 m3/ngày (24 giờ)
đến dưới 500 m3/ngày (24 giờ) hoặc chất thải rắn từ 05 tấn/ngày (24
giờ) đến dưới 10 tấn/ngày (24 giờ) hoặc khí thải từ 10.000 m3 khí
thải/giờ đến dưới 20.000 m3 khí thải/giờ (bao gồm cả cơ sở đang hoạt
động và phần mở rộng) trừ các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch
vụ quy định tại cột 3 Phụ lục II Nghị định này.
3. Dự án có hạng mục với quy mô, công suất tương đương hoặc tính
chất tương tự các dự án tại các mục 1 và 2 Phụ lục này.
4. Dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng lập kế
hoạch bảo vệ môi trường thực hiện trên địa bản 2 huyện trở lên
- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014.
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.
- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ .
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Phụ lục VII
CÁC MẪU VĂN BẢN ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Mẫu số 01
Văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, phương án sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ
(1)
------Số: …
V/v đăng ký kế hoạch bảo vệ môi
trường của (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------(Địa danh), ngày … tháng … năm …

Kính gửi: (3)
(1) Là chủ đầu tư của (2), thuộc đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường quy
định tại mục số…, cột 4 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số /2019/NĐ-CP ngày tháng
năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng
dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường. Chúng tôi đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường như sau:
Tên của (1): ………………………………………………………………………………….
Địa điểm thực hiện của (2): …………………………………………………………………..
Địa chỉ liên hệ của (1): ...; Điện thoại: ...; Fax: ……….; E-mail: ………………..
Chúng tôi gửi đến (3) hồ sơ gồm:
- Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường.
- Một (01) báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu
tư xây dựng của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
- Một (01) bản điện tử của các hồ sơ nêu trên.
Chúng tôi cam kết bảo đảm về độ trung thực, chính xác của các số liệu, tài liệu trong các
văn bản nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt
Nam.
Đề nghị (3) xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của (2)./.
(4)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- Lưu: ...

Ghi chú:
(1) Chủ dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;
(2) Tên đầy đủ, chính xác của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;
(3) Cơ quan có thẩm quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, phương án sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ;
(4) Đại diện có thẩm quyền của chủ dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
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Mẫu số 02
Cấu trúc và nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, phương án sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ
2a. Mẫu trang bìa và trang phụ bìa:

(1)
KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
của (2)

ĐẠI DIỆN (*)
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu (nếu có))

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN (nếu có) (*)
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

(**), tháng... năm ...

Ghi chú:
(1) Chủ dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;
(2) Tên dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
(*) Chỉ thể hiện tại trang phụ bìa.
(**) Ghi địa danh cấp huyện nơi thực hiện hoặc nơi đặt trụ sở chính của chủ dự án, phương
án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
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2b. Cấu trúc và nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường
MỤC LỤC
Danh mục các từ và các ký hiệu viết tắt
Danh mục các bảng, các hình vẽ,...
MỞ ĐẦU
Chương 1
MÔ TẢ SƠ LƯỢC VỀ DỰ ÁN, PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ
1.1. Thông tin chung về dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (gọi chung là
dự án):
- Tên gọi của dự án (theo dự án đầu tư, dự án đầu tư xây dựng).
- Tên chủ dự án, địa chỉ và phương tiện liên hệ với chủ dự án; người đại diện theo pháp luật
của chủ dự án; nguồn vốn và tiến độ thực hiện dự án.
- Quy mô; công suất; công nghệ và loại hình dự án.
- Vị trí địa lý (các điểm mốc tọa độ theo quy chuẩn hiện hành, ranh giới...) của địa điểm
thực hiện dự án.
1.2. Nguyên, nhiên liệu sử dụng và các sản phẩm của dự án: Liệt kê các loại nguyên,
nhiên liệu sử dụng và các sản phẩm của dự án.
1.3. Các hạng mục công trình của dự án
- Các hạng mục công trình chính: dây chuyền sản xuất sản phẩm chính, hạng mục đầu tư
xây dựng chính của dự án.
- Các hạng mục công trình phụ trợ: giao thông vận tải; bưu chính viễn thông; cung cấp điện;
cung cấp nước; giải phóng mặt bằng;...
- Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường: thu gom và thoát nước
mưa; thu gom và thoát nước thải; xử lý nước thải (sinh hoạt, công nghiệp,...); xử lý bụi, khí thải;
công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn; các công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với
nước thải, khí thải; ứng phó sự cố tràn dầu, cháy nổ và các công trình bảo vệ môi trường khác.
Đối với các dự án mở rộng quy mô, nâng công suất hoặc thay đổi công nghệ của cơ sở đang
hoạt động, trong nội dung chương này phải làm rõ thêm các thông tin về thực trạng sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ của cơ sở hiện hữu; các công trình, thiết bị, hạng mục, công nghệ sẽ được tiếp tục sử
dụng trong dự án mở rộng quy mô, nâng công suất hoặc thay đổi công nghệ; các công trình, thiết bị
sẽ thay đổi, điều chỉnh, bổ sung; tính liên thông, kết nối với các hạng mục công trình hiện hữu với
công trình đầu tư mới.
1.4. Hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án
- Làm rõ nguồn tiếp nhận nước thải của dự án. Tổng hợp dữ liệu (nêu rõ nguồn số liệu sử
dụng) về hiện trạng môi trường khu vực triển khai dự án trong thời gian ít nhất 02 năm gần nhất,
trong đó làm rõ: chất lượng của các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi
dự án như môi trường không khí tiếp nhận trực tiếp nguồn khí thải của dự án, môi trường nước mặt
tiếp nhận trực tiếp nước thải của dự án.
- Sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án với các quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có
thẩm quyền phê duyệt.
- Đối với dự án đầu tư vào khu công nghiệp phải báo cáo bổ sung tình trạng hoạt động của
khu công nghiệp; sơ bộ về hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thành của khu công nghiệp và sự đáp ứng tiếp
nhận chất thải phát sinh từ hoạt động của dự án.
Chương 2
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN; DỰ BÁO CÁC LOẠI CHẤT
THẢI PHÁT SINH VÀ CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Nguyên tắc chung:
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- Việc dự báo tác động của dự án đến môi trường được thực hiện theo các giai đoạn triển
khai xây dựng dự án và khi dự án đi vào vận hành.
- Đối với dự án mở rộng quy mô, nâng công suất hoặc thay đổi công nghệ của cơ sở đang
hoạt động phải dự báo tổng hợp tác động môi trường của cơ sở cũ và dự án mở rộng quy mô, nâng
công suất, thay đổi công nghệ của dự án mới.
2.1. Dự báo tác động và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển
khai xây dựng dự án
2.1.1. Dự báo các tác động: Dự báo sơ bộ các tác động đến môi trường của giai đoạn, trong
đó tập trung vào các hoạt động chính như: vật liệu xây dựng phục vụ dự án (nếu thuộc phạm vi dự
án); vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị; thi công các hạng mục công trình của
dự án hoặc các hoạt động triển khai thực hiện dự án (đối với các dự án không có công trình xây
dựng); làm sạch đường ống, làm sạch các thiết bị sản xuất, công trình bảo vệ môi trường của dự án
(như: làm sạch bằng hóa chất, nước sạch, hơi nước, ...).
2.1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện
- Về nước thải: Mô tả quy mô, công suất, công nghệ các công trình thu gom, xử lý nước thải
sinh hoạt và nước thải công nghiệp (nếu có):
+ Công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt của từng nhà thầu thi công, xây dựng dự án,
đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường.
+ Công trình thu gom, xử lý các loại chất thải lỏng khác như hóa chất thải, hóa chất súc rửa
đường ống, ...), đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường.
Mỗi công trình xử lý nước thải phải có bản vẽ thiết kế cơ sở của từng hạng mục và cả công
trình theo quy định của pháp luật về xây dựng.
- Về rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất
thải nguy hại: Mô tả quy mô, vị trí của khu vực lưu giữ tạm thời các loại chất thải.
- Về bụi, khí thải: Các công trình, biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải trong quá trình thi công
xây dựng dự án, đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường.
- Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác.
2.2. Dự báo tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai
đoạn dự án đi vào vận hành
2.2.1. Dự báo các tác động: Việc dự báo tác động trong giai đoạn này cần phải tập trung vào
các nội dung chính sau:
- Tác động của các nguồn phát sinh chất thải (chất thải rắn, chất thải nguy hại, bụi, khí thải,
nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt, các loại chất thải lỏng khác).
- Đối với dự án đầu tư vào khu công nghiệp, phải bổ sung tác động từ việc phát sinh nước
thải của dự án đối với hiện trạng thu gom, xử lý nước thải hiện hữu của khu công nghiệp; khả năng
tiếp nhận, xử lý của công trình xử lý nước thải hiện hữu của khu công nghiệp đối với khối lượng
nước thải phát sinh lớn nhất từ hoạt động của dự án.
2.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện
Yêu cầu chung: Trên cơ sở kết quả dự báo các tác động tại Mục 2.2.1 nêu trên, chủ dự án
phải căn cứ vào từng loại chất thải phát sinh (với lưu lượng và tải lượng ô nhiễm lớn nhất) để đề
xuất lựa chọn các thiết bị, công nghệ xử lý chất thải phù hợp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi
trường quy định.
a) Về công trình xử lý nước thải (bao gồm: các công trình xử lý nước thải sinh hoạt, nước
thải công nghiệp và các loại chất thải lỏng khác):
- Mô tả quy mô, công suất, quy trình vận hành, hóa chất, chất xúc tác sử dụng của từng
công trình xử lý nước thải.
- Các thông số cơ bản của từng các hạng mục thành phần và của cả công trình xử lý nước
thải, kèm theo bản vẽ thiết kế cơ sở (đưa vào Phụ lục báo cáo).
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- Đề xuất vị trí, thông số lắp đặt các thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục (đối với
trường hợp phải lắp đặt theo quy định).
b) Về công trình xử lý bụi, khí thải:
- Thực hiện như đối với nước thải.
- Đề xuất vị trí, thông số lắp đặt các thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục (đối với
trường hợp phải lắp đặt theo quy định).
c) Về công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn (gồm: rác thải sinh hoạt, chất thải rắn công
nghiệp thông thường, chất thải nguy hại): Thực hiện như đối với nước thải.
d) Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải và khí thải (đối với
trường hợp phải lắp đặt): Thực hiện như đối với nước thải.
2.2.3. Tiến độ hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
- Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải, thiết bị quan
trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục.
- Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường.
Chương 3
TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
3.1. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường
3.2. Kế hoạch quan trắc môi trường: Kế hoạch quan trắc môi trường được xây dựng theo
từng giai đoạn của dự án, gồm: thi công xây dựng và vận hành thương mại, cụ thể: Giám sát lưu
lượng khí thải, nước thải và những thông số ô nhiễm có trong khí thải, nước thải đặc trưng của dự
án, phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật về môi trường với tần suất tối thiểu 06 tháng/01 lần.
Cam kết của chủ dự án, cơ sở
Chúng tôi cam kết về lộ trình thực hiện các biện pháp, công trình giảm thiểu tác động xấu
đến môi trường nêu trong kế hoạch bảo vệ môi trường.
Chúng tôi gửi kèm theo dưới đây Phụ lục các hồ sơ, văn bản có liên quan đến dự án, cơ sở
(nếu có và liệt kê cụ thể).
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07. Thủ tục: Thẩm định, phê duyệt phương cải tạo, phục hồi môi trường đối với
hoạt động khai thác khoáng sản
Bước 1. Chủ dự án nộp hồ sơ đề nghị thẩm định và phê duyệt Phương
án cải tạo phục hồi môi trường tới Trung tâm Phục vụ hành chính công
tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu chính;
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2. Kiểm tra và tổ chức việc thẩm định: Sở Tài nguyên và Môi
trường sẽ tiến hành rà soát hồ sơ trong thời hạn 05 ngày làm việc (có
thông báo bằng văn bản cho chủ dự án để hoàn thiện hồ sơ nếu chưa
đảm bảo theo quy định). Trong thời hạn 20 ngày làm việc tiếp theo, Sở
Tài nguyên và Môi trường tổ chức việc thẩm định và có Thông báo kết
quả thẩm định.
Bước 3: Chủ dự án nhận kết quả thẩm định tại Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu chính.
Bước 4: Trình phê duyệt:
- Chủ dự án hoàn thiện hồ sơ sau khi phương án đã được thẩm định với
kết quả thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc thông qua với
điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, Chủ dự án hoàn thiện và gửi hồ sơ
đề nghị phê duyệt tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon
Tum.
+ Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh theo yêu cầu của Hội đồng thẩm
định thì trong thời gian 05 ngày, có văn bản thông báo và hướng dẫn
người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
+ Trường hợp hồ sơ hoàn chỉnh theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định
thì trong thời gian 05 ngày làm việc phải trình UBND tỉnh phê duyệt.
Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt trong thời gian 05 ngày
làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình. Sở Tài nguyên và Môi
trường ký, đóng dấu xác nhận trang phụ bìa của phương án trong thời
gian tối đa 02 ngày làm việc.
Bước 6: Thông báo cho Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ
tục hành chính thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính
Cách thức thực hiện
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
hồ sơ
* Đề nghị thẩm định phương án:
- Văn bản đề nghị (theo mẫu);
- 07 (bảy) bản phương án (theo mẫu), Trường hợp số lượng thành viên
hội đồng thẩm định nhiều hơn 07 người, chủ dự án phải cung cấp thêm
hồ sơ.
- 01 (một) bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế
hoạch bảo vệ môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc
bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường
đơn giản hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt hoặc
xác nhận.
* Đề nghị phê duyệt phương án:
- 02 Văn bản đề nghị phê duyệt phương án (theo mẫu), trong đó giải
trình rõ những nội dung đã được chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận của
hội đồng thẩm định, trừ trường hợp không phải chỉnh sửa, bổ sung;
Trình tự thực hiện
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Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan thực hiện

Kết quả
Phí, Lệ phí
Tên mẫu đơn, tờ khai

Yêu cầu điều kiện

Căn cứ pháp lý

- Tối thiểu 04 Phương án được đóng quyển gáy cứng (theo mẫu)
+ Trường hợp được hội đồng thẩm định thông qua không cần chỉnh
sửa, bổ sung thì được sử dụng lại Phương án đã nộp khi thẩm định.
+ Trường hợp được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung thì
phải nộp lại Phương án đã được chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh.
- 01 đĩa CD trên đó chứa một 01 tệp văn bản điện tử định dạng đuôi
“.doc” chứa nội dung của Phương án và một 01 tệp văn bản điện tử
định dạng đuôi “.pdf” chứa nội dung đã quét (scan) của toàn bộ
Phương án (kể cả phụ lục).
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn thẩm định: Không quá 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
- Thời hạn phê duyệt: Không quá 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác khoáng sản.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kon Tum.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
tỉnh Kon Tum.
- Cơ quan phối hợp thực hiện (nếu có): Các sở ban ngành liên quan,
UBND các huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn nơi thực hiện
dự án.
Quyết định phê duyệt
- Phí thẩm định theo quy định tại Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND
ngày 18/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum (Có phụ lục kèm
theo)
- Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt (Phụ lục số 1A Thông tư số
38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015)
- Phương án/phương án bổ sung (Phụ lục số 2 Thông tư số
38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015)
1. Các đối tượng phải lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường (gọi
tắt là phương án) trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bao gồm:
a) Các dự án khai thác khoáng sản được phê duyệt báo cáo đánh giá tác
động môi trường sau thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành
(phương án là một phần trong báo cáo đánh giá tác động môi trường);
b) Cơ sở khai thác khoáng sản đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác
động môi trường hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường trước thời
điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa có phương án
được phê duyệt.
2. Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thuộc một trong các
trường hợp sau đây phải lập lại phương án cải tạo, phục hồi môi
trường:
a) Thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường;
b) Tổ chức, cá nhân đề nghị thay đổi nội dung cải tạo, phục hồi môi
trường so với phương án (bao gồm cả phương án cải tạo, phục hồi môi
trường bổ sung) đã được phê duyệt;
c) Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi kinh phí cải
tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt không đủ để thực hiện.”
- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.
- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.
- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2015 của Chính phủ.
- Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường.
- Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Kon Tum
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PHỤ LỤC II
PHÍ THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019
của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

Nội dung

STT

I
1

Đơn vị tính

Mức thu
(đồng)

Tỷ lệ
(%) để
lại đơn
vị thu

Tỷ lệ
(%) nộp
NSNN

Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi
trường (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan
địa phương thực hiện)
Đối tượng nộp phí
Các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề
nghị cơ quan có thẩm quyền ở địa
phương thực hiện thẩm định báo
cáo đánh giá tác động môi trường

2
2.1
a

b

Mức thu phí
Thẩm định lần đầu
Nhóm 1. Dự án công trình dân
dụng có tổng mức đầu tư (tỷ
đồng)
Đến 10

đồng/báo cáo

8.000.000

100%

0%

Trên 10 đến 20

đồng/báo cáo

12.500.000

100%

0%

Trên 20 đến 50

đồng/báo cáo

21.000.000

100%

0%

Trên 50 đến 100

đồng/báo cáo

37.500.000

100%

0%

Trên 100 đến 200

đồng/báo cáo

41.500.000

100%

0%

Trên 200 đến 500

đồng/báo cáo

54.000.000

100%

0%

Trên 500 đến 1.000

đồng/báo cáo

61.000.000

100%

0%

Trên 1.000 đến 1.500

đồng/báo cáo

65.000.000

100%

0%

Trên 1.500 đến 2.000

đồng/báo cáo

67.000.000

100%

0%

Trên 2.000 đến 3.000

đồng/báo cáo

70.000.000

100%

0%

Trên 3.000 đến 5.000

đồng/báo cáo

72.500.000

100%

0%

Trên 5.000 đến 7.000

đồng/báo cáo

77.000.000

100%

0%

Trên 7.000

đồng/báo cáo

84.000.000

100%

0%

Đến 10

đồng/báo cáo

8.600.000

100%

0%

Trên 10 đến 20

đồng/báo cáo

13.000.000

100%

0%

Trên 20 đến 50

đồng/báo cáo

22.000.000

100%

0%

Nhóm 2. Dự án hạ tầng kỹ thuật
(trừ dự án giao thông) có tổng
mức đầu tư (tỷ đồng)
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c

d

Trên 50 đến 100

đồng/báo cáo

38.000.000

100%

0%

Trên 100 đến 200

đồng/báo cáo

42.000.000

100%

0%

Trên 200 đến 500

đồng/báo cáo

55.000.000

100%

0%

Trên 500 đến 1.000

đồng/báo cáo

62.000.000

100%

0%

Trên 1.000 đến 1.500

đồng/báo cáo

67.000.000

100%

0%

Trên 1.500 đến 2.000

đồng/báo cáo

68.000.000

100%

0%

Trên 2.000 đến 3.000

đồng/báo cáo

71.000.000

100%

0%

Trên 3.000 đến 5.000

đồng/báo cáo

74.000.000

100%

0%

Trên 5.000 đến 7.000

đồng/báo cáo

78.000.000

100%

0%

đồng/báo cáo

86.000.000

100%

0%

Trên 7.000
Nhóm 3. Dự án nông nghiệp, lâm
nghiệp, thủy sản, thủy lợi có tổng
mức đầu tư (tỷ đồng)

đồng/báo cáo

Đến 10

đồng/báo cáo

8.800.000

100%

0%

Trên 10 đến 20

đồng/báo cáo

13.500.000

100%

0%

Trên 20 đến 50

đồng/báo cáo

22.500.000

100%

0%

Trên 50 đến 100

đồng/báo cáo

39.000.000

100%

0%

Trên 100 đến 200

đồng/báo cáo

43.000.000

100%

0%

Trên 200 đến 500

đồng/báo cáo

56.000.000

100%

0%

Trên 500 đến 1.000

đồng/báo cáo

63.500.000

100%

0%

Trên 1.000 đến 1.500

đồng/báo cáo

68.500.000

100%

0%

Trên 1.500 đến 2.000

đồng/báo cáo

70.000.000

100%

0%

Trên 2.000 đến 3.000

đồng/báo cáo

73.000.000

100%

0%

Trên 3.000 đến 5.000

đồng/báo cáo

76.000.000

100%

0%

Trên 5.000 đến 7.000

đồng/báo cáo

80.000.000

100%

0%

đồng/báo cáo

88.000.000

100%

0%

Trên 7.000
Nhóm 4. Dự án giao thông có
tổng mức đầu tư (tỷ đồng)

đồng/báo cáo

Đến 10

đồng/báo cáo

9.200.000

100%

0%

Trên 10 đến 20

đồng/báo cáo

14.000.000

100%

0%

Trên 20 đến 50

đồng/báo cáo

23.000.000

100%

0%

Trên 50 đến 100

đồng/báo cáo

41.000.000

100%

0%

Trên 100 đến 200

đồng/báo cáo

45.000.000

100%

0%

Trên 200 đến 500

đồng/báo cáo

59.000.000

100%

0%

Trên 500 đến 1.000

đồng/báo cáo

66.000.000

100%

0%
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e

Trên 1.000 đến 1.500

đồng/báo cáo

72.000.000

100%

0%

Trên 1.500 đến 2.000

đồng/báo cáo

73.500.000

100%

0%

Trên 2.000 đến 3.000

đồng/báo cáo

76.000.000

100%

0%

Trên 3.000 đến 5.000

đồng/báo cáo

79.000.000

100%

0%

Trên 5.000 đến 7.000

đồng/báo cáo

84.000.000

100%

0%

đồng/báo cáo

92.000.000

100%

0%

Trên 7.000
Nhóm 5. Dự án công nghiệp có
tổng mức đầu tư (tỷ đồng)

đồng/báo cáo

Đến 10

đồng/báo cáo

9.600.000

100%

0%

Trên 10 đến 20

đồng/báo cáo

15.000.000

100%

0%

Trên 20 đến 50

đồng/báo cáo

24.000.000

100%

0%

Trên 50 đến 100

đồng/báo cáo

43.000.000

100%

0%

Trên 100 đến 200

đồng/báo cáo

47.000.000

100%

0%

Trên 200 đến 500

đồng/báo cáo

62.000.000

100%

0%

Trên 500 đến 1.000

đồng/báo cáo

69.000.000

100%

0%

Trên 1.000 đến 1.500

đồng/báo cáo

75.000.000

100%

0%

Trên 1.500 đến 2.000

đồng/báo cáo

76.500.000

100%

0%

Trên 2.000 đến 3.000

đồng/báo cáo

79.000.000

100%

0%

Trên 3.000 đến 5.000

đồng/báo cáo

82.000.000

100%

0%

Trên 5.000 đến 7.000

đồng/báo cáo

87.000.000

100%

0%

đồng/báo cáo

96.000.000

100%

0%

Trên 7.000
Nhóm 6. Dự án xử lý chất thải và
cải thiện môi trường và các Dự
án khác (không thuộc nhóm 1, 2,
3, 4, 5 nêu trên) có tổng mức đầu
tư (tỷ đồng)

đồng/báo cáo

Đến 10

đồng/báo cáo

6.000.000

100%

0%

Trên 10 đến 20

đồng/báo cáo

9.000.000

100%

0%

Trên 20 đến 50

đồng/báo cáo

15.000.000

100%

0%

Trên 50 đến 100

đồng/báo cáo

27.000.000

100%

0%

Trên 100 đến 200

đồng/báo cáo

30.000.000

100%

0%

Trên 200 đến 500

đồng/báo cáo

39.000.000

100%

0%

Trên 500 đến 1.000

đồng/báo cáo

44.000.000

100%

0%

Trên 1.000 đến 1.500

đồng/báo cáo

48.000.000

100%

0%

Trên 1.500 đến 2.000

đồng/báo cáo

49.000.000

100%

0%

Trên 2.000 đến 3.000

đồng/báo cáo

51.000.000

100%

0%
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Trên 3.000 đến 5.000

đồng/báo cáo

53.000.000

100%

0%

Trên 5.000 đến 7.000

đồng/báo cáo

56.000.000

100%

0%

Trên 7.000

đồng/báo cáo

61.000.000

100%

0%

2.2

Trường hợp thẩm định lại báo
cáo đánh giá tác động môi trường

2.3

Đối với các dự án thuộc từ 02
nhóm trở lên

Mức thu bằng
50% mức thu
phí thẩm định
đồng/báo cáo lần đầu tương
100%
ứng tại điểm
2.1, mục I
nêu trên
Mức thu áp dụng
mức phí của
đồng/báo cáo
100%
nhóm có mức thu
cao nhất
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PHỤ LỤC SỐ 1A
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN, PHƯƠNG ÁN BỔ SUNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường)
… (1) …
------Số: …
V/v đề nghị thẩm định, phê duyệt
phương án cải tạo, phục hồi môi
trường/phương án cải tạo, phục
hồi môi trường bổ sung “…(2)…”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------(Địa danh), ngày … tháng … năm …

Kính gửi: … (3) …
Chúng tôi là: … (1) …, chủ dự án của …(2)… thuộc đối tượng phải lập phương án cải tạo
phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung thuộc đối tượng tại
Khoản…Điều…Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
- Địa chỉ: …;
- Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: …
Xin gửi quý … (3) … hồ sơ phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục
hồi môi trường bổ sung gồm:
- 07 (bảy) bản thuyết minh phương án/phương án bổ sung kèm theo các bản vẽ liên quan;
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Bản cam kết
bảo vệ môi trường hoặc Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc Đề án bảo vệ môi trường đơn
giản hoặc Đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
-…
Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên.
Nếu có gì sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính đề nghị … (3) …xem xét, thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi
trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung..(2)…của chúng tôi./.
… (4) …
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú: (1) Tên tổ chức, cá nhân; (2) Tên đầy đủ của dự án khai thác khoáng sản; (3) Cơ quan
thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường; (4) Thủ trưởng, người đứng đầu của
tổ chức, cá nhân.
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PHỤ LỤC SỐ 2
CẤU TRÚC VÀ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC
HỒI MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường)
Phần I:
THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN
MỞ ĐẦU
Nêu tóm tắt những yếu tố hình thành, xuất xứ, sự cần thiết lập phương án cải tạo, phục hồi môi
trường.
Chương I.
KHÁI QUÁT CHUNG
I. Thông tin chung
- Tên tổ chức, cá nhân:
- Địa chỉ liên lạc:
- Điện thoại:...... Fax:.....
- Giấy đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đầu tư).
- Hình thức đầu tư và quản lý phương án. Hình thức đầu tư, nguồn vốn và lựa chọn hình
thức quản lý phương án. Trường hợp thuê tư vấn quản lý phương án phải nêu rõ thông tin, địa chỉ,
tính pháp lý của tổ chức tư vấn quản lý phương án.
II. Cơ sở để lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường
Cơ sở pháp lý: Nghị định số 19/2015/NĐ-CP; Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT; Giấy phép khai
thác khoáng sản (nếu có), quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi/phương án đầu tư, kết
quả thẩm định thiết kế cơ sở, các văn bản phê duyệt quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng, quy
hoạch sử dụng đất khu vực triển khai phương án, quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động
môi trường hoặc giấy xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường và các văn bản khác có liên quan;
quy định về công tác dự toán, đơn giá, định mức, quy chuẩn kỹ thuật khai thác khoáng sản, quy
chuẩn môi trường áp dụng xây dựng phương án cải tạo, phục hồi môi trường.
Tài liệu cơ sở: Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ được phê duyệt và thiết kế cơ sở
được thẩm định hoặc Báo cáo nghiên cứu khả thi; Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản
cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt/xác nhận; tài liệu quan trắc môi trường.
Nêu rõ tên tổ chức tư vấn lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường, tên người chủ trì và danh
sách những người trực tiếp tham gia.
III. Đặc điểm khai thác khoáng sản, hiện trạng môi trường
Mô tả rõ ràng vị trí địa lý, tọa độ, ranh giới… của địa điểm thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi
trường.
1. Công tác khai thác khoáng sản
- Nêu tóm tắt đặc điểm địa hình, địa mạo của khu vực khai thác khoáng sản; điều kiện địa
chất, địa chất công trình, đặc điểm thành phần thạch học, thành phần khoáng vật khoáng sản; đặc
điểm phân bố khoáng sản.
- Tài nguyên, biên giới và trữ lượng khai trường: Nêu tóm tắt về trữ lượng tài nguyên
khoáng sản, điều kiện kỹ thuật khai thác.
- Chế độ làm việc, công suất và tuổi thọ mỏ: Nêu chế độ làm việc, công suất và tuổi thọ mỏ.
- Mở vỉa, trình tự và hệ thống khai thác: Nêu tóm tắt phương án mở vỉa, trình tự khai thác và
hệ thống khai thác.
- Vận tải, bãi thải và thoát nước mỏ: Nêu phương thức vận tải trong mỏ, công tác đổ thải và
thoát nước mỏ.
- Kỹ thuật an toàn, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy: Nêu các giải pháp về kỹ thuật
an toàn, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ.
- Tổng mặt bằng, vận tải ngoài và tổ chức xây dựng: Mô tả tóm tắt giải pháp bố trí tổng mặt
bằng, tổ chức vận tải ngoài và tổ chức xây dựng của dự án; các giải pháp kiến trúc-xây dựng,thiết
kế cơ sở đã lựa chọn.
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2. Hiện trạng môi trường
- Tóm tắt điều kiện tự nhiên, hệ thống đường giao thông, hệ thống sông suối, đặc điểm địa
hình…, điều kiện kinh tế - xã hội và các đối tượng xung quanh khu vực khai thác khoáng sản.
- Nêu hiện trạng môi trường thời điểm lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường. Kết quả
phân tích môi trường thời điểm lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường.
Chương II.
CÁC GIẢI PHÁP CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG
I. Lựa chọn giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường
- Căn cứ vào điều kiện thực tế của từng loại hình khai thác khoáng sản, ảnh hưởng của quá
trình khai thác đến môi trường, cộng đồng dân cư xung quanh; căn cứ cấu tạo địa chất, thành phần
khoáng vật và chất lượng môi trường của khu vực, tổ chức, cá nhân phải xây dựng các giải pháp cải
tạo, phục hồi môi trường khả thi. Giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường phải đảm bảo không để
xảy ra các sự cố môi trường, sức khỏe cộng đồng.
- Việc cải tạo, phục hồi môi trường thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số 3 ban hành kèm
theo Thông tư này và các quy định có liên quan.
- Mô tả khái quát các giải pháp; các công trình và khối lượng công việc cải tạo, phục hồi
môi trường. Xây dựng bản đồ hoàn thổ không gian đã khai thác và thể hiện các công trình cải tạo,
phục hồi môi trường.
- Đánh giá ảnh hưởng đến môi trường, tính bền vững, an toàn của các công trình cải tạo,
phục hồi môi trường của phương án (bao gồm: sụt lún, trượt lở, chống thấm, hạ thấp mực nước
ngầm, nứt gãy, sự cố môi trường,…).
- Tính toán “chỉ số phục hồi đất” cho các giải pháp lựa chọn (tối thiểu 02 giải pháp cho mỗi
hạng mục công trình) được xác định theo biểu thức sau:
Ip = (Gm - Gp)/Gc
Trong đó:
+ Gm: giá trị đất đai sau khi phục hồi, dự báo theo giá cả thị trường tại thời điểm tính toán;
+ Gp: tổng chi phí phục hồi đất để đạt được mục đích sử dụng;
+ Gc: giá trị nguyên thủy của đất đai trước khi mở mỏ ở thời điểm tính toán (theo đơn giá
của Nhà nước);
Trên cơ sở đánh giá và so sánh chỉ số phục hồi đất và ưu điểm, nhược điểm của các giải pháp
(tối thiểu 02 giải pháp cho mỗi hạng mục công trình), lựa chọn giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường
tối ưu.
II. Nội dung cải tạo, phục hồi môi trường
Từ giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường đã lựa chọn, xây dựng nội dung, danh mục, khối lượng
các hạng mục công trình cải tạo, phục hồi môi trường, cụ thể:
- Thiết kế, tính toán khối lượng công việc các công trình chính để cải tạo, phục hồi môi
trường theo hướng dẫn tại Phụ lục số 11 của Thông tư này.
- Thiết kế, tính toán khối lượng công việc để cải tạo, phục hồi môi trường đáp ứng mục tiêu
đã đề ra, phù hợp với điều kiện thực tế;
- Thiết kế các công trình để giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi
trường đối với từng giai đoạn trong quá trình cải tạo, phục hồi môi trường;
- Lập bảng các công trình cải tạo, phục hồi môi trường; khối lượng công việc thực hiện theo
từng giai đoạn và toàn bộ quá trình cải tạo, phục hồi môi trường;
- Lập bảng thống kê các thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu, đất đai, cây xanh sử dụng trong
quá trình cải tạo, phục hồi môi trường theo từng giai đoạn và toàn bộ quá trình cải tạo, phục hồi môi
trường;
- Xây dựng các kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố trong quá trình cải tạo, phục hồi môi
trường.
Các chỉ tiêu kỹ thuật để thiết kế, thi công các công trình cải tạo, phục hồi môi trường dựa
trên báo cáo nghiên cứu khả thi khai thác mỏ hoặc thiết kế cơ sở khai thác mỏ hoặc báo cáo đánh
giá tác động môi trường.
III. Kế hoạch thực hiện
Trình bày sơ đồ tổ chức thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường.
Trình bày tiến độ thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường và kế hoạch giám sát chất lượng công
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trình.
Kế hoạch tổ chức giám định các công trình cải tạo, phục hồi môi trường để kiểm tra, xác
nhận hoàn thành các nội dung của phương án cải tạo, phục hồi môi trường.
Giải pháp quản lý, bảo vệ các công trình cải tạo, phục hồi môi trường sau khi kiểm tra, xác nhận.
Trong quá trình khai thác khoáng sản, tổ chức, cá nhân có thể kết hợp sử dụng kết quả giám
sát môi trường trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Bản cam kết bảo vệ môi trường/Đề án
bảo vệ môi trường được phê duyệt.
Lập bảng tiến độ thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường theo mẫu sau:
Khối
Thành Thời gian Thời gian
TT
Tên công trình
Đơn giá
Ghi chú
lượng/đơn vị
tiền
thực hiện hoàn thành
I Khu vực khai thác
Đối với khai thác lộ
I.1
thiên
Cải tạo bờ mỏ, đáy mỏ,
1 bờ moong, đáy mong
khu A
2 Trồng cây khu A
… ….
Đối với khai thác lộ
I.2
thiên
Cải tạo đường lò, cửa lò
1
khu A
Hệ thống thoát nước
2
khu A
…. ….
II Khu vực bãi thải
1 San gạt khu A
2 Trồng cây khu A.
… …
Khu vực SCN và phụ
III
trợ
1 Tháo dỡ khu A
2 Trồng cây khu A
… …
IV Công tác khác
… …..
Chương III.
DỰ TOÁN KINH PHÍ CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG
I. Dự toán chi phí cải tạo, phục hồi môi trường
- Căn cứ tính dự toán: định mức, đơn giá mới nhất của địa phương hoặc theo các Bộ, ngành
tương ứng trong trường hợp địa phương chưa có định mức, đơn giá.
- Nội dung của dự toán: theo điều kiện thực tế của công tác cải tạo, phục hồi môi trường;
theo khối lượng và nội dung công việc cải tạo, phục hồi nêu trên và theo hướng dẫn tại Phụ lục số
11 ban hành kèm theo Thông tư này.
- Lập bảng tổng hợp chi phí gồm các công trình cải tạo, phục hồi môi trường; khối lượng;
đơn giá từng hạng mục công trình theo từng giai đoạn và tổng chi phí cải tạo, phục hồi môi trường.
II. Tính toán khoản tiền ký quỹ và thời điểm ký quỹ
Các khoản tiền ký quỹ lần đầu và các lần tiếp theo, thời điểm ký quỹ lần đầu và các lần tiếp theo
theo hướng dẫn quy định của Thông tư này.
II. Đơn vị nhận ký quỹ: Tổ chức, cá nhân lựa chọn đơn vị nhận ký quỹ cải tạo, phục hồi
môi trường (Quỹ bảo vệ môi trường địa phương hoặc Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam).
Chương IV.
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CAM KẾT THỰC HIỆN VÀ KẾT LUẬN
I. Cam kết của tổ chức, cá nhân
Các cam kết của tổ chức, cá nhân về thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường; phương
án cải tạo, phục hồi môi trường; tuân thủ các quy định chung về cải tạo, phục hồi môi trường, bảo
vệ môi trường có liên quan đến các giai đoạn của phương án. Cụ thể:
- Cam kết tính trung thực, khách quan khi tính toán khoản tiền ký quỹ;
- Các cam kết thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường tại Quỹ bảo vệ môi trường...
theo đúng cam kết trong phương án cải tạo, phục hồi môi trường;
- Cam kết bố trí nguồn vốn để thực hiện;
- Các cam kết thực hiện và hoàn thành các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường;
- Cam kết thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và cam kết đền bù,
khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp gây ra sự cố môi trường;
- Cam kết thực hiện chế độ nộp báo cáo, chế độ kiểm tra theo đúng quy định;
- Cam kết lập báo cáo về kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương
án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung và kết quả chương trình giám sát môi trường gửi cơ quan
có phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường, cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi
trường của địa phương theo quy định.
II. Kết luận
Nêu kết luận và đánh giá hiệu quả của phương án cải tạo, phục hồi môi trường. Tính hợp lý của số
tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường.
Phần II:
CÁC PHỤ LỤC
1. Phụ lục các bản vẽ
TT
Tên bản vẽ
1
Bản đồ vị trí khu vực khai thác mỏ (tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000)
2
Bản đồ địa hình có (hoặc không có) lộ vỉa khu mỏ (tỷ lệ 1/1.000 hoặc 1/2.000)
3
Bản đồ kết thúc từng giai đoạn khai thác
Bản đồ tổng mặt bằng mỏ (tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000), có thể hiện tất cả các hạng mục
4
công trình và mạng kỹ thuật.
5
Bản đồ kết thúc khai thác mỏ (tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000).
Bản đồ tổng mặt bằng hiện trạng mỏ (tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000), có thể hiện tất cả các
6
hạng mục công trình và mạng kỹ thuật
7
Bản đồ vị trí khu vực cải tạo, phục hồi môi trường (tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000)
8
Bản đồ cải tạo, phục hồi môi trường theo từng giai đoạn, từng năm
9
Bản đồ hoàn thổ không gian đã khai thác (tỷ lệ 1/1.000 hoặc 1/2.000)
10 Các bản vẽ thiết kế chi tiết các công trình cải tạo, phục hồi môi trường
11 Sơ đồ vị trí các công trình quan trắc môi trường, giám sát môi trường
2. Phụ lục các Hồ sơ, tài liệu liên quan
- Bản sao quyết định phê duyệt/giấy xác nhận Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Bản
cam kết bảo vệ môi trường/Đề án bảo vệ môi trường đơn giản/Đề án bảo vệ môi trường chi
tiết/Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản; Giấy phép khai thác khoáng sản (nếu có);
- Bản sao quyết định phê duyệt Dự án đầu tư khai thác và Thông báo thẩm định thiết kế cơ
sở hoặc tài liệu tương đương (nếu có);
- Đơn giá sử dụng tính dự toán kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường; đơn giá, định mức của
các bộ, ngành và địa phương liên quan; bản đồ quy hoạch sử dụng đất (nếu có).
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08. Thủ tục: Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi
trường trong khai thác khoáng sản
Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị kiểm tra xác nhận hoàn
thành từng phần Phương án cải tạo phục hồi môi trường tới Trung tâm
Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu
chính.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2: Kiểm tra hồ sơ: UBND cấp tỉnh xem xét, kiểm tra hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, cơ quan thẩm định phải có
vănbản thông báo cho chủ dự án.
Bước 3: Thẩm định, phê duyệt phương án
- Cơ quan được giao nhiệm vụ xác nhận có trách nhiệm thành lập đoàn
kiểm tra. Thành phần đoàn kiểm tra gồm: đại diện của cơ quan xác nhận,
đại diện cơ quan cấp phép khai thác khoáng sản, các chuyên gia về môi
trường, khoáng sản và lĩnh vực liên quan; đại diện cơ quan quản lý môi
trường địa phương. Trường hợp cần thiết, cơ quan xác nhận mời thêm
đơn vị giám sát chất lượng công trình, chất lượng môi trường và một số
đơn vị liên quan tham gia đoàn kiểm tra.
- Trong quá trình thẩm định, cơ quan thẩm định được tiến hành các hoạt
động: Khảo sát, kiểm chứng các thông tin, số liệu về hiện trạng môi
trường tại địa điểm thực hiện dự án; Tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia,
tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp phản biện nội dung của và
phương án cải tạo, phục hồi môi trường.
- Trong thời hạn không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày thành
lập đoàn kiểm tra, cơ quan xác nhận tiến hành kiểm tra thực địa; kết quả
kiểm tra thực địa được thể hiện bằng biên bản kiểm tra.
- Cơ quan xác nhận được thuê cơ quan có chức năng để đo đạc, lấy mẫu
kiểm chứng các thông tin, số liệu trong báo cáo.
- Trong thời hạn không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày kết
thúc việc kiểm tra cơ quan xác nhận cấp Giấy xác nhận hoàn thành từng
phần phương án.
- Trường hợp hạng mục, công trình đã thực hiện cải tạo, phục hồi môi
trường có chất lượng và khối lượng không phù hợp với phương án,
phương án bổ sung đã được phê duyệt thì cơ quan xác nhận thông báo
bằng văn bản nêu rõ các vấn đề còn tồn tại để tổ chức, cá nhân khắc
phục và hoàn thiện.
Bước 4. Tổ chức/cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành
chính công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu chính.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
hồ sơ
- 02 Văn bản đề nghị (theo mẫu)
- 07 báo cáo hoàn thành từng phần phương án, phương án bổ sung
(theo mẫu)
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính)
- Thời hạn tổ chức kiểm tra: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ
Thời hạn giải quyết
sơ.
- Thời hạn cấp giấy xác nhận: Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm
Trình tự thực hiện
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việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra.
Đối tượng thực hiện
Cơ quan thực hiện

Kết quả
Phí, Lệ phí
Tên mẫu đơn, tờ khai

Yêu cầu điều kiện
Căn cứ pháp lý

Chủ dự án, chủ cơ sở có hoạt động khai thác khoáng sản.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kon Tum.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
tỉnh Kon Tum.
- Cơ quan phối hợp thực hiện (nếu có): Các sở ban ngành liên quan,
UBND các huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn nơi thực hiện
dự án.
Giấy xác nhận
Không
- Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt (Phụ lục số 14 Thông tư số
38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015)
- Phương án/phương án bổ sung (Phụ lục số 15 Thông tư 38/2015/TTBTNMT ngày 30/6/2015).
Không
- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.
- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.
- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ.
- Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường.
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PHỤ LỤC SỐ 14
VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA, XÁC NHẬN HOÀN THÀNH TỪNG PHẦN PHƯƠNG
ÁN/PHƯƠNG ÁN BỔ SUNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường)
… (1) …
-------

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

Số:...
V/v đề nghị đề nghị kiểm tra,
xác nhận hoàn thành từng phần
phương án/phương án bổ sung
“ …(2) …”

(Địa danh), ngày… tháng … năm …

Kính gửi: … (3) …
Chúng tôi là: … (1) …, Chủ phương án, phương án bổ sung “ … (2) … ”
- Địa điểm thực hiện phương án: …
- Địa chỉ liên hệ: …
- Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: …
Xin gửi đến … (3) … những hồ sơ sau:
- 07 (bảy) bản báo cáo hoàn thành từng phần phương án/phương án bổ sung;
- 01 (một) bản sao phương án/phương án bổ sung kèm theo bản sao Quyết định phê duyệt
phương án/phương án bổ sung “… (2) … ”;
Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên.
Nếu có gì sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Kính đề nghị …(3)…xem xét, báo cáo cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung..(2)..của chúng
tôi./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu …

… (5) …
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú: (1) Cơ quan tổ chức, cá nhân; (2) Tên đầy đủ của phương án cải tạo, phục hồi môi trường
bổ sung; (3) Cơ quan tổ chức việc thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung; (4)
Cơ quan đã ra quyết định phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường; (5) Thủ trưởng cơ
quan tổ chức, cá nhân.
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PHỤ LỤC SỐ 15
BÁO CÁO HOÀN THÀNH TỪNG PHẦN PHƯƠNG ÁN/PHƯƠNG ÁN BỔ SUNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường)
BÁO CÁO
HOÀN THÀNH TỪNG PHẦN NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI
TRƯỜNG/PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG
“… (2) …” (Lần thứ…)
I. Thông tin chung
1. Địa điểm thực hiện: …
2. Tên cơ quan, doanh nghiệp Tổ chức, cá nhân: …
Địa chỉ liên hệ: …Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: …
3. Tên cơ quan, doanh nghiệp thực hiện các công trình cải tạo, phục hồi môi trường (nếu
có):
Địa chỉ: …Điện thoại: …; Fax: ….; E-mail: …
4. Tổng số tiền ký quỹ:........
Số tiền đã ký quỹ:.....tại Quỹ bảo vệ môi trường...
Số tiền đã rút:...
II. Các công trình cải tạo, phục hồi môi trường đã hoàn thành
1. Nội dung hoàn thành:
- Trình bày nội dung tổng thể và chi tiết đã hoàn thành theo từng giai đoạn hoặc toàn bộ quá
trình cải tạo, phục hồi môi trường theo nội dung phương án cải tạo, phục hồi môi trường hoặc
phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đã phê duyệt và yêu cầu của quyết định phê duyệt;
- Nêu mục tiêu tổng quát và chất lượng đạt được của các hạng mục công trình cải tạo, phục
hồi môi trường theo phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt.
2. Các hạng mục công trình cải tạo, phục hồi môi trường đã hoàn thành
- Mô tả chi tiết các hạng mục công trình cải tạo, phục hồi môi trường đã hoàn thành theo
phương án đã được phê duyệt;
- Khối lượng công việc thực hiện các công trình cải tạo, phục hồi môi trường đã hoàn thành;
- Khối lượng các công trình cải tạo, phục hồi môi trường phát sinh (không có trong kế
hoạch) để thực hiện công tác cải tạo, phục hồi môi trường đã đề ra;
- Công tác quản lý và giám sát môi trường để thực hiện công tác cải tạo, phục hồi môi
trường đã đề ra;
- Lập bảng khối lượng công việc đã hoàn thành, thời gian và kinh phí thực hiện:
Các công trình đã Khối lượng/đơn
Thời gian hoàn
TT
Đơn giá
Thành tiền
Ghi chú
hoàn thành
vị
thành
III. Kết quả giám sát và giám định
1. Kết quả giám sát
- Trình bày chuỗi số liệu về hiện trạng môi trường tại khu vực theo báo cáo giám sát môi
trường hàng năm mà tổ chức, cá nhân đã cam kết trong phương án cải tạo, phục hồi môi trường;
- Đánh giá kết quả chất lượng môi trường từ bắt đầu triển khai thi công công trình đến khi
kết thúc thi công công trình cải tạo, phục hồi môi trường.
2. Kết quả giám định
- Kết quả giám định kỹ thuật của đơn vị giám định các hạng mục công trình cải tạo, phục hồi
môi trường đã hoàn thành (nêu rõ chỉ tiêu đạt được, chỉ tiêu chưa đạt được và nguyên nhân).
- Số liệu giám sát, kết quả phân tích, kết quả giám định được sao gửi kèm báo cáo.
IV. Đánh giá, đề xuất, kiến nghị
1. Đánh giá kết quả đạt được:
2. Đề xuất, kiến nghị:
- Đề xuất thay đổi kinh phí ký quỹ do thay đổi hệ số trượt giá, định mức, đơn giá của địa
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phương, ngành.
- Kiến nghị: cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra, xác nhận hoàn thành từng phần hoặc
toàn bộ của các nội dung trong phương án cải tạo, phục hồi môi trường.
V. Phụ lục
- Các đơn giá, định mức sử dụng.
- Giấy xác nhận đã nộp tiền ký quỹ.
- Bản đồ không gian trước và sau quá trình cải tạo, phục hồi môi trường.
- Kết quả giám sát môi trường.
- Kết quả giám định các công trình cải tạo, phục hồi môi trường; giám định môi trường.
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09. Thủ tục: Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Bước 1: Chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) nộp hồ sơ tại
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum, gửi qua đường bưu
chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét trong thời hạn 05 ngày
làm việc có thông báo bằng văn bản cho cơ quan nộp hồ sơ để hoàn
thiện hồ sơ nếu chưa đảm phần theo quy định; Trong thời hạn 10 ngày
làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Tài nguyên và
Môi trường xem xét và cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy
hại.
- Trường hợp chủ nguồn thải chất thải nguy hại thuộc đối tượng tự tái
sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất
thải nguy hại trong khuôn viên cơ sở phát sinh chất thải nguy hại,
Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ,
hợp lệ Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra cơ sở và có
trách nhiệm cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.
* Lưu ý: Trường hợp tổ chức, cá nhân không phải thực hiện thủ
tục lập hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ chủ nguồn thải chất thải
nguy hại (theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Thông tư số
36/2015/TT-BTNMT) phải thực hiện theo trình tự sau:
- Chủ nguồn thải chất thải nguy hại lập báo cáo quản lý chất thải nguy
hại lần đầu, nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Sở Tài nguyên và
Môi trường;
- Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản tiếp nhận báo cáo quản lý
chất thải nguy hại. Văn bản tiếp nhận này hoặc giấy xác nhận của đơn
vị có chức năng chuyển phát bưu phẩm kèm theo một bản sao báo cáo
quản lý chất thải nguy hại lần đầu có giá trị tương đương Sổ đăng ký
chủ nguồn thải.
Bước 3: Chủ nguồn thải nhận kết quả trực tiếp Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc nhận qua đường Bưu điện.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (theo mẫu);
hồ sơ
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương
đương;
* Đối với trường hợp đăng ký tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý,
đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại bao gồm các
giấy tờ sau:
- Bản sao báo cáo ĐTM, Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ, giấy
tờ tương đương (Bản cam kết bảo vệ môi trường, Bản đăng ký đạt tiêu
chuẩn môi trường, Đề án bảo vệ môi trường hoặc giấy tờ về môi
trường khác) kèm theo quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận
tương ứng;
- Bản sao văn bản chấp thuận phương án tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế,
xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại trong
trường hợp chưa nằm trong báo cáo ĐTM hoặc Kế hoạch bảo vệ môi
Trình tự thực hiện
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Thời hạn giải quyết

Đối tượng thực hiện
Cơ quan thực hiện
Kết quả thực hiện
Phí, lệ phí
Tên mẫu đơn

Yêu cầu, điều kiện
Căn cứ pháp lý

trường hoặc hồ sơ, giấy tờ tương đương;
- Văn bản xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đối với
cơ sở thuộc đối tượng lập báo cáo ĐTM (trừ trường hợp tích hợp vào
thủ tục cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải);
- Bản mô tả chi tiết hệ thống, thiết bị hoặc phương án cho việc tự tái sử
dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải
nguy hại kèm theo kết quả 03 (ba) lần lấy mẫu, phân tích đạt quy
chuẩn kỹ thuật môi trường đối với các hệ thống, thiết bị xử lý và bảo
vệ môi trường
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Không quá 15 ngày làm việc đối với trường hợp xem xét cấp Sổ đăng
ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
- Không quá 20 ngày làm việc đối với trường hợp chủ nguồn thải chất
thải nguy hại thuộc đối tượng tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý,
đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại trong khuôn viên
cơ sở.
Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh chất thải nguy
hại
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại hoặc Văn bản từ chối cấp
Sổ đăng ký chủ nguồn thải.
Không
- Mẫu đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (Phụ lục 6.A
Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015);
- Mẫu báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ của chủ nguồn thải
chất thải nguy hại dành cho đối tượng không phải thực hiện thủ tục
đăng ký cấp Sổ (Phụ lục 4.A Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày
30/6/2015).
Không
- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ.
- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường.
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Phụ lục 6A
Mẫu Đơn đăng ký chủ nguồn thải CTNH
...........(1)...........
________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________
....., ngày ... tháng ... năm ......

ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI
(cấp …..)
Kính gửi: ................(2)....................
1. Phần khai chung về chủ nguồn thải CTNH:
1.1. Tên:
Địa chỉ văn phòng/trụ sở chính:
Điện thoại:
Fax:
E-mail:
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:
ngày cấp:
nơi cấp:
Giấy CMND (nếu là cá nhân) số:
ngày cấp:
nơi cấp:
Mã số QLCTNH (trường hợp cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH):
Tên người liên hệ (trong quá trình tiến hành thủ tục):
1.2. Cơ sở phát sinh CTNH (trường hợp có nhiều hơn một thì trình bày lần lượt từng cơ sở):
Tên (nếu có):
Địa chỉ:
Loại hình (ngành nghề) hoạt động#:
Điện thoại
Fax:
E-mail:
2. Dữ liệu về sản xuất:
(Trường hợp có nhiều hơn một cơ sở phát sinh CTNH thì phân biệt rõ đối với từng cơ sở)
2.1. Danh sách nguyên liệu thô/hoá chất (dự kiến):
TT
Nguyên liệu thô/hoá chất
Số lượng trung bình (kg/năm)

TT

2.2. Danh sách máy móc, thiết bị (dự kiến):
Máy móc, thiết bị

2.3. Danh sách sản phẩm (dự kiến):
TT
Tên sản phẩm

Công suất

Sản lượng trung bình (kg/năm)

3. Dữ liệu về chất thải:
(Trường hợp có nhiều hơn một cơ sở phát sinh CTNH thì phân biệt rõ đối với từng cơ sở)
3.1. Danh sách CTNH phát sinh thường xuyên (ước tính):
TT
Tên chất thải
Trạng thái tồn tại
Số lượng trung bình
Mã CTNH
(kg/năm)
(rắn/lỏng/bùn)
Tổng số lượng
3.2. Danh sách CTNH tồn lưu (nếu có):
TT
Tên chất thải
Trạng thái tồn tại
Số lượng (kg)
Mã CTNH
Thời điểm
bắt đầu tồn
lưu
(rắn/lỏng/bùn)
Tổng khối lượng
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4. Danh sách CTNH đăng ký tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi
năng lượng từ CTNH tại cơ sở (nếu có):
(Trường hợp có nhiều hơn một cơ sở phát sinh CTNH thì phân biệt rõ đối với từng cơ sở)
TT

Tên chất thải

Trạng thái
tồn tại

Số lượng
Mã
Phương án tự tái sử
Mức độ xử lý
(kg/năm) CTNH dụng/sơ chế/tái chế/xử
lý/đồng xử lý/thu hồi
năng lượng
(rắn/lỏng/bùn)
(tương đương
tiêu chuẩn, quy
chuẩn nào)

Tổng số lượng
5. Hồ sơ kèm theo Đơn đăng ký
5.1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương
5.2. Hồ sơ, giấy tờ đối với trường hợp đăng ký tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử
lý, thu hồi năng lượng từ CTNH gồm các nội dung cụ thể như sau:
- Bản sao báo cáo ĐTM, Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ, giấy tờ tương đương (Bản
cam kết bảo vệ môi trường, Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, Đề án bảo vệ môi trường hoặc
giấy tờ về môi trường khác) kèm theo quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận tương ứng;
- Bản sao văn bản chấp thuận phương án tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý,
thu hồi năng lượng từ CTNH trong trường hợp chưa nằm trong báo cáo ĐTM hoặc Kế hoạch bảo vệ
môi trường hoặc hồ sơ, giấy tờ tương đương;
- Văn bản xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đối với cơ sở thuộc đối tượng
lập báo cáo ĐTM (trừ trường hợp tích hợp vào thủ tục cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải);
- Bản mô tả chi tiết hệ thống, thiết bị hoặc phương án cho việc tự tái sử dụng, tái chế, sơ
chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH kèm theo kết quả 03 (ba) lần lấy mẫu, phân
tích đạt QCKTMT đối với các hệ thống, thiết bị xử lý và bảo vệ môi trường.
Tôi xin cam đoan rằng những thông tin cung cấp ở trên là đúng sự thật. Đề nghị quý Sở cấp
(hoặc cấp lại) Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.
.............(3)............
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:
(1) Tên chủ nguồn thải CTNH;
(2) Sở Tài nguyên và Môi trường nơi đăng ký chủ nguồn thải CTNH;
(3) Người có thẩm quyền ký của chủ nguồn thải CTNH;
#
Loại hình (ngành nghề) hoạt động được phân loại như sau: Chế biến thực phẩm; cơ khí; dầu khí;
dược; điện; điện tử; hoá chất; khoáng sản; luyện kim; nông nghiệp; quản lý, xử lý nước, nước thải,
chất thải; sản xuất hàng tiêu dùng; sản xuất vật liệu cơ bản (cao su, nhựa, thuỷ tinh…); sản xuất vật
liệu xây dựng; sây dựng (bao gồm cả phá dỡ công trình); y tế và thú y; ngành khác.
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Phục lục 4A
Mẫu báo cáo quản lý CTNH định kỳ của chủ nguồn thải CTNH

(TÊN CHỦ NGUỒN THẢI)
____________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
....., ngày ... tháng ... năm ......

BÁO CÁO QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI NĂM ...
Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố…
1. Phần khai chung:
1.1. Tên chủ nguồn thải:
Địa chỉ văn phòng:
Điện thoại:
Fax:
E-mail:
Mã số QLCTNH (nếu không có thì thay bằng số Chứng minh nhân dân đối với cá nhân):
1.2. Cơ sở phát sinh CTNH (trường hợp có nhiều hơn một thì trình bày lần lượt từng cơ sở):
Tên cơ sở (nếu có):
Địa chỉ cơ sở:
Điện thoại:
Fax:
E-mail:
2. Tình hình chung về phát sinh, quản lý CTNH và chất thải thông thường tại cơ sở trong kỳ
báo cáo vừa qua:
3. Kế hoạch quản lý CTNH trong kỳ báo cáo tới (trừ trường hợp chủ nguồn thải có thời gian
hoạt động dưới 01 năm):
4. Các vấn đề khác:
Người có thẩm quyền ký
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)
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Phụ lục 1: Thống kê chất thải phát sinh
(Trường hợp có nhiều hơn một cơ sở phát sinh CTNH thì phân biệt rõ đối với từng cơ sở)
a. Thống kê CTNH (bao gồm cả phát sinh thường xuyên và đột xuất):
Tên chất
Mã
Số lượng (kg)
Phương
Tổ chức, cá nhân
Ghi chú
thải
CTNH
pháp xử lý (i) tiếp nhận CTNH
(tên và mã số
QLCTNH)

Ví dụ: Tự tái sử
dụng; xuất khẩu;
đồng xử lý;...

Tổng số
lượng
(i)
Ghi ký hiệu của phương pháp xử lý đã áp dụng đối với từng CTNH: TC (Tận thu/tái chế); TH
(Trung hoà); PT (Phân tách/chiết/lọc/kết tủa); OH (Oxy hoá); SH (Sinh học); ĐX (Đồng xử lý);
TĐ (Thiêu đốt); HR (Hoá rắn); CL (Cô lập/đóng kén); C (Chôn lấp); TR (Tẩy rửa); SC (Sơ chế);
Khác (ghi rõ tên phương pháp).
a1) Thống kê các CTNH được xuất khẩu (nếu có):
Tên chất thải
Mã
Mã
Số lượng (kg)
Đơn vị vận chuyển Đơn vị xử lý ở nước
CTNH Basel
xuyên biên giới
ngoài
(tên, địa chỉ)
(tên, địa chỉ)
Tổng số
lượng
2
a ) Thống kê các CTNH được tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng
từ CTNH trong khuôn viên cơ sở (nếu có):
Tên chất thải
Mã
Số lượng (kg)
Phương thức tự tái sử dụng, sơ chế,
CTNH
tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi
năng lượng từ CTNH
Tổng số lượng
b. Thống kê chất thải rắn thông thường:
Tên chất thải
Số lượng (kg)

Phương pháp xử lý
hoặc tự tái sử dụng,
sơ chế, tái chế, xử lý,
đồng xử lý

Đơn vị xử lý

(tên, địa chỉ)
Tổng số lượng
Phụ lục 2: Tất cả các liên Chứng từ CTNH và bản sao Hợp đồng chuyển giao CTNH với (các)
chủ xử lý CTNH đã sử dụng trong kỳ báo cáo vừa qua (để gửi Sở Tài nguyên và Môi trường
theo dõi)
(Lưu ý sắp xếp thành từng bộ, bao gồm bản sao hợp đồng kèm theo các liên Chứng từ tương ứng
sắp xếp lần lượt theo số chứng từ).
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10. Thủ tục: Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Bước 1. Chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) nộp hồ sơ tại
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum, gửi qua đường bưu
chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ trong thời hạn 05
ngày làm việc có thông báo bằng văn bản cho cơ quan nộp hồ sơ để
hoàn thiện hồ sơ nếu chưa đảm phần theo quy định. Sở Tài nguyên và
Môi trường xem xét và cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải
nguy hại.
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ,
hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét và cấp Sổ đăng ký chủ
nguồn thải chất thải nguy hại
- Trường hợp chủ nguồn thải chất thải nguy hại thuộc đối tượng tự tái
sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất
thải nguy hại trong khuôn viên cơ sở phát sinh chất thải nguy hại,
Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ,
hợp lệ Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra cơ sở và có
trách nhiệm cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.
Bước 3: Chủ nguồn thải nhận kết quả trực tiếp tại nơi nộp hồ sơ hoặc
nhận qua đường Bưu điện.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (theo mẫu);
hồ sơ
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương
đương.
- Bản giải trình các điểm sửa đổi, bổ sung.
* Đối với trường hợp đăng ký tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý,
đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại bao gồm các
giấy tờ sau:
- Bản sao báo cáo ĐTM, Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ, giấy
tờ tương đương (Bản cam kết bảo vệ môi trường, Bản đăng ký đạt tiêu
chuẩn môi trường, Đề án bảo vệ môi trường hoặc giấy tờ về môi
trường khác) kèm theo quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận
tương ứng;
- Bản sao văn bản chấp thuận phương án tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử
lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại trong trường hợp
chưa nằm trong báo cáo ĐTM hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ
sơ, giấy tờ tương đương;
- Văn bản xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đối với
cơ sở thuộc đối tượng lập báo cáo ĐTM (trừ trường hợp tích hợp vào
thủ tục cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải);
- Bản mô tả chi tiết hệ thống, thiết bị hoặc phương án cho việc tự tái sử
dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải
nguy hại kèm theo kết quả 03 (ba) lần lấy mẫu, phân tích đạt quy
chuẩn kỹ thuật môi trường đối với các hệ thống, thiết bị xử lý và bảo
vệ môi trường
Trình tự thực hiện
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Thời hạn giải quyết

Đối tượng thực hiện
Cơ quan thực hiện
Kết quả thực hiện
Phí, lệ phí
Tên mẫu đơn
Yêu cầu, điều kiện
Căn cứ pháp lý

- Bản giải trình các điểm sửa đổi, bổ sung (trường hợp cấp lại Sổ đăng
ký).
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Không quá 15 ngày làm việc đối với trường hợp xem xét cấp lại Sổ
đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.
- Không quá 20 ngày làm việc đối với trường hợp chủ nguồn thải chất
thải nguy hại thuộc đối tượng tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý,
đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại trong khuôn viên
cơ sở
Các chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (cấp lại) hoặc Văn bản từ
chối cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải.
Không
Mẫu đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (Phụ lục 6.A
Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015)
Không
- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ
- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường.
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Phụ lục 6A
Mẫu Đơn đăng ký chủ nguồn thải CTNH
...........(1)...........
________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________
....., ngày ... tháng ... năm ......

ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI
(cấp …..)
Kính gửi: ................(2)....................
1. Phần khai chung về chủ nguồn thải CTNH:
1.1. Tên:
Địa chỉ văn phòng/trụ sở chính:
Điện thoại:
Fax:
E-mail:
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:
ngày cấp:
nơi cấp:
Giấy CMND (nếu là cá nhân) số:
ngày cấp:
nơi cấp:
Mã số QLCTNH (trường hợp cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH):
Tên người liên hệ (trong quá trình tiến hành thủ tục):
1.2. Cơ sở phát sinh CTNH (trường hợp có nhiều hơn một thì trình bày lần lượt từng cơ sở):
Tên (nếu có):
Địa chỉ:
Loại hình (ngành nghề) hoạt động#:
Điện thoại
Fax:
E-mail:
2. Dữ liệu về sản xuất:
(Trường hợp có nhiều hơn một cơ sở phát sinh CTNH thì phân biệt rõ đối với từng cơ sở)
2.1. Danh sách nguyên liệu thô/hoá chất (dự kiến):
TT
Nguyên liệu thô/hoá chất
Số lượng trung bình (kg/năm)
2.2. Danh sách máy móc, thiết bị (dự kiến):
TT
Máy móc, thiết bị

TT

2.3. Danh sách sản phẩm (dự kiến):
Tên sản phẩm

Công suất

Sản lượng trung bình (kg/năm)

3. Dữ liệu về chất thải:
(Trường hợp có nhiều hơn một cơ sở phát sinh CTNH thì phân biệt rõ đối với từng cơ sở)
3.1. Danh sách CTNH phát sinh thường xuyên (ước tính):
TT
Tên chất thải
Trạng thái tồn tại
Số lượng trung bình
Mã CTNH
(kg/năm)
(rắn/lỏng/bùn)
Tổng số lượng
3.2. Danh sách CTNH tồn lưu (nếu có):
TT
Tên chất thải
Trạng thái tồn tại
Số lượng (kg)
Mã CTNH
Thời điểm
bắt đầu tồn
lưu
(rắn/lỏng/bùn)
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Tổng khối lượng
4. Danh sách CTNH đăng ký tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi
năng lượng từ CTNH tại cơ sở (nếu có):
(Trường hợp có nhiều hơn một cơ sở phát sinh CTNH thì phân biệt rõ đối với từng cơ sở)
TT

Tên chất thải

Trạng thái
tồn tại

Số lượng
Mã
Phương án tự tái sử
Mức độ xử lý
(kg/năm) CTNH dụng/sơ chế/tái chế/xử
lý/đồng xử lý/thu hồi
năng lượng
(rắn/lỏng/bùn)
(tương đương
tiêu chuẩn, quy
chuẩn nào)

Tổng số lượng
5. Hồ sơ kèm theo Đơn đăng ký
5.1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương
5.2. Hồ sơ, giấy tờ đối với trường hợp đăng ký tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử
lý, thu hồi năng lượng từ CTNH gồm các nội dung cụ thể như sau:
- Bản sao báo cáo ĐTM, Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ, giấy tờ tương đương (Bản
cam kết bảo vệ môi trường, Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, Đề án bảo vệ môi trường hoặc
giấy tờ về môi trường khác) kèm theo quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận tương ứng;
- Bản sao văn bản chấp thuận phương án tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý,
thu hồi năng lượng từ CTNH trong trường hợp chưa nằm trong báo cáo ĐTM hoặc Kế hoạch bảo vệ
môi trường hoặc hồ sơ, giấy tờ tương đương;
- Văn bản xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đối với cơ sở thuộc đối tượng
lập báo cáo ĐTM (trừ trường hợp tích hợp vào thủ tục cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải);
- Bản mô tả chi tiết hệ thống, thiết bị hoặc phương án cho việc tự tái sử dụng, tái chế, sơ
chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH kèm theo kết quả 03 (ba) lần lấy mẫu, phân
tích đạt QCKTMT đối với các hệ thống, thiết bị xử lý và bảo vệ môi trường.
Tôi xin cam đoan rằng những thông tin cung cấp ở trên là đúng sự thật. Đề nghị quý Sở cấp
(hoặc cấp lại) Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.
.............(3)............
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:
(1) Tên chủ nguồn thải CTNH;
(2) Sở Tài nguyên và Môi trường nơi đăng ký chủ nguồn thải CTNH;
(3) Người có thẩm quyền ký của chủ nguồn thải CTNH;
#
Loại hình (ngành nghề) hoạt động được phân loại như sau: Chế biến thực phẩm; cơ khí; dầu khí; dược; điện; điện tử;
hoá chất; khoáng sản; luyện kim; nông nghiệp; quản lý, xử lý nước, nước thải, chất thải; sản xuất hàng tiêu dùng; sản
xuất vật liệu cơ bản (cao su, nhựa, thuỷ tinh…); sản xuất vật liệu xây dựng; sây dựng (bao gồm cả phá dỡ công trình); y
tế và thú y; ngành khác.
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11. Thủ tục: Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu
công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh.
Bước 1. Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thống nhất với chủ
đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất,
khu công nghệ cao và gửi báo cáo giải pháp tách đấu nối để tự xử lý
nước thải tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc
gửi qua đường bưu chính
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2: Xem xét, đánh giá báo cáo: UBND cấp tỉnh tổ chức xem xét,
đánh giá báo cáo giải pháp tách đấu nối để tự xử lý nước thải.
Sau khi tổ chức xem xét, đánh giá báo cáo, UBND cấp tỉnh xem xét và
thông báo kết quả về việc chấp thuận hoặc không chấp thuận cho chủ
đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất,
khu công nghệ cao và chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Bước 3: Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhận kết quả trực tiếp
tại nơi nộp hồ sơ hoặc nhận qua đường Bưu điện.
- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy
định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Một (01) văn bản đề nghị và báo cáo giải pháp tách đấu nối để tự xử
hồ sơ
lý nước thải của cơ sở theo (kèm theo kết quả quan trắc nước thải định
kỳ mới nhất).
- Một (01) biên bản thỏa thuận tách đấu nối với chủ đầu tư xây dựng và
kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Trong thời hạn tối đa 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ
Thời hạn giải quyết
hồ sơ hợp lệ (không bao gồm thời gian hoàn thiện hồ sơ của tổ chức,
cá nhân).
Tổ chức, cá nhân
Đối tượng thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyế t đinh:
̣ UBND cấp tỉnh.
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan trực tiế p thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc chủ
đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất,
khu công nghệ cao (nếu được ủy quyền)
Văn bản chấp thuận hoặc văn bản không chấp thuận tách đấu nối khỏi
Kết quả thực hiện
hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu
công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh.
Phí, lệ phí
Không
Báo cáo giải pháp tách đấu nối để tự xử lý nước thải của cơ sở (Phụ
Tên mẫu đơn
lục 3 Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015)
Không
Yêu cầu, điều kiện
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ
Căn cứ pháp lý
- Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường
Trình tự thực hiện
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PHỤ LỤC 3
BÁO CÁO GIẢI PHÁP TÁCH ĐẤU NỐI NƯỚC THẢI CỦA CƠ SỞ TRONG KHU CÔNG
NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT, KHU CÔNG NGHỆ CAO
(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường)
1. Thông tin chung:
- Tên chủ cơ sở:.............................................................................................................
- Người đại diện: ……………………. Chức vụ:..............................................................
- Địa chỉ: …………………….. Khu công nghiệp:............................................................
- Số điện thoại: …………. Số Fax: ……………. E-mail:.................................................
- Loại hình sản xuất kinh doanh:....................................................................................
2. Phương án tách đấu nối và tự xử lý nước thải
- Lượng nước thải phát sinh, thành phần, tính chất nước thải.
- Nguyên nhân thực tế của việc tách đấu nối nước thải.
- Mô tả phương án xử lý nước thải:
+ Công suất, công nghệ xử lý nước thải.
+ Vị trí, điểm xả ra nguồn tiếp nhận (có kèm theo sơ đồ).
+ Chương trình quan trắc chất lượng nước thải sau xử lý.
- Chất lượng nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường (xác định cụ thể).
3. Cam kết và kiến nghị
Cam kết thực hiện nghiêm túc phương án xử lý nước thải đã nêu và bảo đảm nước thải sau xử lý đạt
quy chuẩn kỹ thuật môi trường.
Kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước cho phép cơ sở ……………….. tách đấu nối khỏi hệ thống xử
lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao ……………… và tự xử lý
nước thải phát sinh.

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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VI. Lĩnh vực Tài nguyên Nước
01. Thủ tục: Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng
dưới 3.000m3/ngày đêm
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của
pháp luật và nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Kon Tum (Trung tâm).
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’ và buổi chiều từ 13h30’
đến 16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ
lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Bước 2: Công chức tiếp nhận kiể m tra thành phần, số lượng hồ sơ và
tiếp nhận chuyển Bộ phận chuyên môn thụ lý giải quyết. Bộ phận
chuyên môn rà soát, đánh giá tính hợp lệ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ
thì có văn bản nêu rõ lý do không giải quyết và hướng dẫn người nộp
hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Bộ phận chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực
hiện các công việc sau: thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường và
trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp phép.
Bước 5: Sau khi có kết quả,
- UBND tỉnh trả kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển trả kết quả lại cho Trung tâm.
Bước 6: Trung tâm trả kết quả TTHC cho tổ chức, công dân.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất (Bản chính-theo
hồ sơ:
mẫu).
- Đề án thăm dò nước dưới đất đối với công trình có quy mô từ
200m3/ngày đêm đến dưới 3000m3/ngày đêm hoặc Thiết kế giếng thăm
dò đối với công trình có quy mô nhỏ hơn 200m3/ngày đêm (Bản chínhtheo mẫu).
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ quan
cấp quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép; trường hợp chỉ có bản
sao chụp thì phải kèm bản chính để đối chiếu.
b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Thời hạn giải quyết:
Tổ chức, cá nhân.
Đối tượng thực hiện:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kon Tum.
Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành
phố và UBND xã, phường, thị trấn nơi đặt công trình thăm dò nước
dưới đất.
Giấy phép thăm dò nước dưới đất.
Kết quả thực hiện:
* Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác,
Phí, Lệ phí:
sử dụng nước dưới đất. Mức thu:
- Đối với thiết kế giếng thăm dò nước dưới đất có lưu lượng nước dưới
đất dưới 200m3/ngày đêm: 400.000 đồng.
- Đối với đề án thăm dò nước dưới đất có lưu lượng nước từ
Trình tự thực hiện:
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Tên mẫu đơn, tờ khai:

Yêu cầu điều kiện

200m3/ngày đêm đến dưới 500m3/ngày đêm: 1.100.000 đồng.
- Đối với đề án thăm dò nước dưới đất có lưu lượng nước từ
500m3/ngày đêm đến dưới 1.000m3/ngày đêm: 2.600.000 đồng.
- Đối với đề án thăm dò nước dưới đất có lưu lượng nước từ
1.000m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm: 5.000.000 đồng.
- Đơn đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất (Mẫu số 01 Thông
tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014).
- Đề án thăm dò nước dưới đất (Mẫu số 22 Thông tư số 27/2014/TTBTNMT ngày 30/5/2014).
- Thiết kế giếng thăm dò nước dưới đất (Mẫu số 23 Thông tư số
27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014).
* Điều kiện về năng lực đối với tổ chức hành nghề trong lĩnh vực
tài nguyên nước:
- Tổ chức hành nghề trong lĩnh vực tài nguyên nước phải có tư cách
pháp nhân và có một trong các loại giấy tờ sau:
+ Quyết định thành lập tổ chức của cơ quan có thẩm quyền, trong đó
có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến hoạt động điều tra cơ bản, lập
quy hoạch tài nguyên nước và các hoạt động khác về tài nguyên nước.
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh và đăng ký thuế; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ
quan có thẩm quyền cấp (sau đây gọi chung là giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh), trong đó, có ngành nghề kinh doanh liên quan đến hoạt
động khoa học, công nghệ, tư vấn kỹ thuật và các hoạt động khác về tài
nguyên nước.
- Có đội ngũ cán bộ chuyên môn tham gia thực hiện đề án, dự án, báo
cáo đáp ứng điều kiện sau đây:
+ Chuyên ngành đào tạo: Đối với đề án, báo cáo thăm dò nước dưới
đất: Bao gồm các chuyên ngành đào tạo liên quan đến nước dưới đất
(địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, khoan thăm dò, địa vật
lý, địa kỹ thuật).
+ Kinh nghiệm công tác: Người phụ trách kỹ thuật của đề án, báo cáo
đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 03 đề án, báo cáo; Cùng một thời điểm,
người phụ trách kỹ thuật của đề án, báo cáo chỉ đảm nhận phụ trách kỹ
thuật tối đa không quá ba (03) đề án, báo cáo.
- Cá nhân thuộc đội ngũ cán bộ chuyên môn tham gia thực hiện đề án,
dự án, báo cáo nêu trên đáp ứng các điều kiện sau:
+ Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài có Giấy phép lao
động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về lao động;
+ Có văn bằng đào tạo trình độ từ đại học trở lên, chuyên ngành đào
tạo phù hợp với nhiệm vụ được giao. Các văn bằng này được các cơ sở
đào tạo của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp theo quy định của pháp
luật;
+ Có quyết định tuyển dụng hoặc có hợp đồng lao động với tổ chức
theo quy định của pháp luật. Trường hợp, hợp đồng lao động là loại
xác định thời hạn thì tại thời điểm lập hồ sơ chứng minh năng lực hành
nghề trong lĩnh vực tài nguyên nước, thời hạn hiệu lực của hợp đồng
lao động phải còn ít nhất sáu (06) tháng.
+ Nắm vững tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về tài nguyên nước.
- Có máy móc, thiết bị chuyên dùng đáp ứng quy định tại Điều 8
Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường, cụ thể:
+ Máy móc, thiết bị chuyên dùng hiện có hoặc đi thuê phải đảm bảo số
lượng, chất lượng, tính năng kỹ thuật phù hợp.
+ Trường hợp máy móc, thiết bị yêu cầu phải có kiểm định chất lượng
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theo quy định thì phải có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng do cơ
quan có thẩm quyền cấp.
+ Trường hợp đề án, dự án có hạng mục thi công công trình khoan
nước dưới đất thì máy khoan, thiết bị thi công khoan phải đáp ứng yêu
cầu đối với quy mô hành nghề và an toàn lao động theo quy định.
- Trường hợp máy móc, thiết bị, không thuộc sở hữu của tổ chức thì
phải có hợp đồng thuê với tổ chức, cá nhân khác theo quy định của
pháp luật.
- Trường hợp hạng mục công việc của đề án, báo cáo có yêu cầu điều
kiện khi thực hiện thì tổ chức phải đáp ứng các điều kiện đó hoặc có
hợp đồng liên doanh, liên kết hoặc hợp đồng thuê với tổ chức, cá nhân
đáp ứng điều kiện để thực hiện.
* Quy định về cá nhân tư vấn độc lập thực hiện việc lập đề án, báo
cáo trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tài nguyên nước:
- Đối với cá nhân tư vấn độc lập thực hiện việc lập đề án, dự án, báo
cáo trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tài nguyên nước phải đáp ứng
các điều kiện sau đây:
+ Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài có Giấy phép lao
động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về lao động;
+ Có văn bằng đào tạo trình độ từ đại học trở lên, chuyên ngành đào
tạo phù hợp với nhiệm vụ được giao. Các văn bằng này được các cơ sở
đào tạo của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp theo quy định của pháp
luật;
+ Nắm vững tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về tài nguyên nước.
- Chuyên ngành đào tạo: Đối với đề án, báo cáo thăm dò nước dưới đất
bao gồm các chuyên ngành đào tạo phù hợp, liên quan (địa chất, địa
chất thủy văn, địa chất công trình, khoan thăm dò, địa vật lý, địa kỹ
thuật);
- Kinh nghiệm công tác: Người phụ trách kỹ thuật của ít nhất 05 đề án,
báo cáo; Cùng một thời điểm, cá nhân tư vấn độc lập chỉ được nhận tư
vấn lập một (01) đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tài
nguyên nước.
- Có máy móc, thiết bị chuyên dùng đáp ứng quy định tại Điều 8
Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường, cụ thể:
+ Máy móc, thiết bị chuyên dùng hiện có hoặc đi thuê phải đảm bảo số
lượng, chất lượng, tính năng kỹ thuật phù hợp.
+ Trường hợp máy móc, thiết bị yêu cầu phải có kiểm định chất lượng
theo quy định thì phải có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng do cơ
quan có thẩm quyền cấp.
+ Trường hợp đề án, dự án có hạng mục thi công công trình khoan
nước dưới đất thì máy khoan, thiết bị thi công khoan phải đáp ứng yêu
cầu đối với quy mô hành nghề và an toàn lao động theo quy định.
* Quy định về hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia thực
hiện đề án, dự án, báo cáo trong lĩnh vực tài nguyên nước
- Hồ sơ năng lực đối với trường hợp là tổ chức hành nghề trong lĩnh
vực tài nguyên nước:
+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có kèm bản chính để đối chiếu
các loại giấy tờ và tài liệu, hợp đồng để chứng minh việc đáp ứng yêu
cầu đối với các hạng mục công việc có quy định điều kiện khi thực
hiện (nếu có) theo quy định nêu trên;
+ Danh sách đội ngũ cán bộ chuyên môn, người được giao phụ trách
kỹ thuật; bản sao có chứng thực hoặc bản sao có kèm bản chính để đối
chiếu giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, văn bằng đào tạo, Giấy
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phép hành nghề (nếu có), hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển
dụng; các tài liệu, giấy tờ để chứng minh kinh nghiệm công tác của
từng cá nhân đáp ứng yêu cầu quy định nêu trên;
+ Danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng được sử dụng để thực hiện
đề án, dự án và tài liệu chứng minh việc đáp ứng các yêu cầu quy định
nêu trên;
- Hồ sơ năng lực đối với trường hợp là cá nhân tư vấn độc lập thực
hiện việc lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tài
nguyên nước:
+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có kèm bản chính để đối chiếu
giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, văn bằng đào tạo;
+ Các tài liệu, giấy tờ để chứng minh kinh nghiệm công tác của cá
nhân đáp ứng yêu cầu quy định nêu trên.
- Tổ chức, cá nhân hành nghề phải nộp hồ sơ năng lực cho cơ quan có
thẩm quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu hoặc tổ chức cá nhân
thuê lập đề án, báo cáo để làm căn cứ lựa chọn tổ chức, cá nhân đủ
điều kiện về năng lực thực hiện đề án, dự án, báo cáo.
* Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hành nghề trong lĩnh vực tài
nguyên nước:
- Tổ chức, cá nhân hành nghề trong lĩnh vực tài nguyên nước có trách
nhiệm:
+ Thông báo đến Cục Quản lý tài nguyên nước và Sở Tài nguyên và
Môi trường nơi đặt trụ sở chính về việc đã được lựa chọn thực hiện đề
án, dự án điều tra cơ bản, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, tư vấn
lập đề án, dự án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tài nguyên
nước chậm nhất là sau ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày có quyết
định phê duyệt, giao nhiệm vụ hoặc ký hợp đồng thực hiện.
Nội dung thông báo bao gồm tên, địa chỉ của cơ quan, đơn vị ký quyết
định phê duyệt, giao nhiệm vụ hoặc ký hợp đồng thực hiện đề án, dự
án, báo cáo; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện đề án, dự án,
báo cáo; thông tin cơ bản về đề án, dự án, báo cáo (tên, mục tiêu, phạm
vi, thời gian thực hiện) và kèm theo bản sao hồ sơ năng lực của tổ
chức, cá nhân tham gia thực hiện đề án, dự án, báo cáo. Việc thông báo
được thực hiện bằng thư điện tử hoặc gửi bằng đường bưu điện;
+ Bố trí, sử dụng các cán bộ chuyên môn phù hợp với yêu cầu, nội
dung công việc của đề án, dự án, báo cáo. Trong quá trình thực hiện,
nếu có sự thay đổi, điều chỉnh về đội ngũ cán bộ chuyên môn tham gia
thực hiện thì phải thông báo bằng văn bản tới cơ quan, đơn vị đã lựa
chọn thực hiện và Cục Quản lý tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi
trường nơi đặt trụ sở chính, nêu rõ lý do thay đổi, điều chỉnh và kèm
theo các giấy tờ chứng minh năng lực, kinh nghiệm của người được
thay thế;
+ Bảo đảm tính trung thực về các nội dung kê khai trong hồ sơ năng
lực tham gia thực hiện đề án, dự án, báo cáo và tự chịu trách nhiệm về
những hậu quả, thiệt hại phát sinh do khai báo không trung thực.
- Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng
nước và xả nước thải vào nguồn nước có trách nhiệm:
+ Tuân thủ các quy định điều kiện về năng lực khi thực hiện việc lập
đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tài nguyên nước quy
định tại Thông tư này. Trường hợp thuê tổ chức, cá nhân khác thực
hiện việc lập đề án, báo cáo thì phải lựa chọn tổ chức, cá nhân hành
nghề có đủ điều kiện về năng lực theo quy định của Thông tư này;
+ Khi nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tài nguyên nước phải nộp kèm
theo bản sao hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập đề
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Căn cứ pháp lý:

án, báo cáo đó.
- Luật Tài nguyên nước năm 2012.
- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ.
- Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.
- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ.
- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường.
- Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum.
- Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Kon Tum.
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Mẫu 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT
Kính gửi:......................................................................................................(1)
1. Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép:
1.1. Tên tổ chức/cá nhân (đối với tổ chức ghi đầy đủ tên theo Quyết định thành lập hoặc Giấy
đăng ký kinh doanh; đối với cá nhân ghi đầy đủ họ tên theo Chứng minh nhân
dân):..........................................................................................................................
1.2. Số Giấy đăng ký kinh doanh, nơi cấp, ngày cấp hoặc số Quyết định thành lập, cơ quan ký
quyết định (đối với tổ chức)/số Chứng minh nhân dân, nơi cấp, ngày cấp (đối với cá
nhân):……………………………………………………………………………..
1.3. Địa chỉ (đối với tổ chức ghi địa chỉ trụ sở chính theo Giấy đăng ký kinh doanh hoặc
Quyết định thành lập; đối với cá nhân ghi địa chỉ hộ khẩu thường trú):…………..
1.4. Điện thoại: ……...……… Fax: ……..………… Email: ..........................
2. Nội dung đề nghị cấp phép:
2.1.Vị trí công trình thăm dò: ……………………………………………..…………(2)
2.2. Mục đích thăm dò:...……………………………………………………….(3)
2.3. Quy mô thăm dò: ..………………………………………………………. (4)
2.4. Tầng chứa nước thăm dò: ………………………………………..……………...(5)
2.5. Thời gian thi công: ..………………………………….……….…………. (6)
3. Giấy tờ, tài liệu nộp kèm theo Đơn này gồm có:
- Đề án thăm dò nước dưới đất (đối với công trình có quy mô từ 200 m3/ngày đêm trở lên).
- Thiết kế giếng thăm dò (đối với công trình có quy mô nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm).
- Các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan.
4. Cam kết của tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép:
- (Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) cam đoan các nội dung, thông tin trong Đơn này và
các giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
- (Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) cam kết chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của
Giấy phép và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quy định tại Khoản 4 Điều 14 của Nghị định số
201/2013/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan.
- (Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) đã gửi một (01) bộ Hồ sơ tới Sở Tài nguyên và Môi
trường tỉnh/thành phố..........................................................................(7)
Đề nghị (tên cơ quan cấp phép) xem xét, phê duyệt Đề án và cấp Giấy phép thăm dò nước
dưới đất cho (tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép)./.
.....ngày......tháng......năm.......
Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép
Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu có)
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HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN:
(1) Tên cơ quan cấp phép: Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp cấp phép thuộc
thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp tỉnh đối với trường hợp cấp phép thuộc
thẩm quyền của UBND cấp tỉnh (theo quy định tại Điều 28 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP
ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài
nguyên nước).
(2) Ghi rõ địa chỉ cụ thể hoặc thôn/ấp...,xã/phường..., huyện/quận..., tỉnh/thành phố...., nơi bố
trí công trình thăm dò; trường hợp công trình thăm dò bố trí trong nhiều đơn vị hành chính thì ghi
cụ thể các đơn vị hành chính nơi đặt các công trình thăm dò. Ghi rõ toạ độ các điểm góc giới hạn
phạm vi bố trí công trình thăm dò theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục, múi chiếu.
(3) Ghi rõ thăm dò nước dưới đất để cấp nước cho mục đích: sinh hoạt, sản xuất, tưới, nuôi
trồng thủy sản....; trường hợp thăm dò để cấp nước cho nhiều mục đích thì ghi rõ dự kiến lưu lượng
để cấp cho từng mục đích.
(4) Ghi rõ tổng số giếng, tổng lưu lượng thăm dò (m3/ngày đêm) và dự kiến lưu lượng của
từng giếng.
(5) Ghi rõ tầng chứa nước, chiều sâu dự kiến của các giếng thăm dò; trường hợp thăm dò
nhiều tầng chứa nước thì ghi rõ các tầng thăm dò, số lượng giếng, lưu lượng dự kiến thăm dò trong
từng tầng chứa nước.
(6) Ghi rõ thời gian bắt đầu thi công, dự kiến thời gian hoàn thành công tác thi công, thời gian
hoàn thành công tác lập báo cáo kết quả thăm dò.
(7) Phần ghi này áp dụng cho trường hợp cấp phép thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và
Môi trường.
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Mẫu 22
(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP)
(Trang bìa trong)

ĐỀ ÁN
THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT
………………....(1)
(Đối với công trình thăm dò có quy mô từ 200 m3/ngày đêm trở lên)

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
Ký (đóng dấu nếu có)

ĐƠN VỊ LẬP ĐỀ ÁN
Ký, đóng dấu

Địa danh, tháng…./năm…..

(1)

Ghi tên công trình thăm dò, vị trí và quy mô thăm dò
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HƯỚNG DẪN
NỘI DUNG ĐỀ ÁN THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT
(Đối với công trình thăm dò có quy mô từ 200 m3/ngày đêm trở lên)
MỞ ĐẦU
1. Trình bày tóm tắt các thông tin của tổ chức/cá nhân đề nghị cấp Giấy phép thăm dò nước
dưới đất (tên, địa chỉ trụ sở chính, lĩnh vực hoạt động theo Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết
định thành lập đối với tổ chức; họ tên, số CMND, nơi cấp, ngày cấp theo Chứng minh nhân dân, địa
chỉ thường trú đối với cá nhân).
2. Luận chứng, thuyết minh nhu cầu sử dụng nước, mục đích thăm dò, trường hợp thăm dò
nước dưới đất để cấp nước cho nhiều mục đích thì phải luận chứng rõ lưu lượng cấp cho từng mục
đích sử dụng.
3. Khái quát các nội dung cơ bản của đề án, bao gồm các nội dung chủ yếu về điều kiện địa lý
tự nhiên, xã hội, các đặc điểm cơ bản của nguồn nước dưới đất, hiện trạng khai thác nước dưới đất
và các nguồn thải khu vực thăm dò; về đối tượng và phạm vi thăm dò, nội dung, phương pháp, khối
lượng thăm dò, tiến độ thực hiện và dự toán kinh phí thăm dò.
4. Đánh giá sự phù hợp của việc thăm dò nước dưới đất với các quy hoạch tài nguyên nước, các
quy hoạch chuyên ngành có khai thác, sử dụng tài nguyên nước và quy định có liên quan đến việc thăm
dò nước dưới đất của tổ chức/cá nhân.
5. Thống kê các tài liệu sử dụng làm căn cứ lập đề án thăm dò nước dưới đất gồm: các quy
hoạch tài nguyên nước, quy hoạch cấp nước có liên quan; các báo cáo, tài liệu điều tra, đánh giá,
quan trắc dưới đất đã thực hiện tại khu vực thăm dò; các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn,
quy chuẩn kỹ thuật và các tài liệu khác có liên quan.
6. Trình bày đầy đủ các thông tin về năng lực của tổ chức, cá nhân lập đề án thăm dò nước
dưới đất và đánh giá việc đáp ứng các điều kiện theo quy định.
Chương I
ĐIỀU KIỆN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN, XÃ HỘI KHU VỰC THĂM DÒ
I. Trình bày tổng quan về điều kiện địa lý tự nhiên, xã hội khu vực tiến hành thăm dò và các
yếu tố có liên quan, ảnh hưởng trực tiếp tới việc thăm dò.
II. Trình bày cụ thể các nội dung thông tin, số liệu về ðiều kiện ðịa lý tự nhiên, xã hội khu vực
thăm dò, với các nội dung chủ yếu sau:
1. Vị trí hành chính, tọa độ các điểm góc (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục, múi chiếu) giới
hạn phạm vi bố trí công trình thăm dò nước dưới đất, kèm theo hình vẽ thể hiện vị trí khu vực thăm dò và
mối liên kết với các khu vực lân cận.
2. Đặc điểm địa hình, địa mạo, khí tượng, thủy văn, hải văn khu vực thăm dò; đánh giá ảnh
hưởng của các yếu tố này đến việc hình thành trữ lượng, đặc điểm động thái, chất lượng nước của
nguồn nước dưới đất tại khu vực thăm dò.
3. Đặc điểm phân bố dân cư, mật độ dân số và các yếu tố kinh tế, xã hội khác có liên quan đến
hoạt động khai thác, sử dụng nước nói chung, nước dưới đất nói riêng để cấp nước sinh hoạt tại khu
vực thăm dò và các khu vực khác có liên quan (nếu có).
4. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ chủ yếu (công nghiệp, nông nghiệp, chăn nuôi,
dịch vụ, nuôi trồng thủy sản...) tại khu vực thăm dò và tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước
phục vụ các hoạt động đó.
III. Xác định rõ những số liệu, thông tin đã có và những số liệu, thông tin cần phải tiếp tục
thực hiện trong quá trình thăm dò.
Chương II
ĐẶC ĐIỂM NGUỒN NƯỚC DƯỚI ĐẤT KHU VỰC THĂM DÒ
I. Trình bày tổng quát kết quả điều tra, nghiên cứu, đánh giá, quan trắc nước dưới đất đã được
thực hiện và các đặc điểm nguồn nước dưới đất tại khu vực thăm dò theo tài liệu đã có.
II. Trình bày cụ thể các nội dung, thông tin, số liệu về đặc điểm nguồn nước dưới đất, với các
nội dung chủ yếu sau:
1. Tình hình điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất khu vực thăm dò, với các nội dung
chủ yếu sau:
a) Thống kê, tổng hợp các kết quả điều tra, nghiên cứu, đánh giá, quan trắc nước dưới đất đã
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thực hiện tại khu vực thăm dò;
b) Phân tích, đánh giá các kết quả điều tra, đánh giá nước dưới đất đã được thực hiện; lựa
chọn các thông tin, số liệu được sử dụng để lập đề án, thiết kế nội dung, khối lượng công tác thăm
dò;
c) Nhận xét, đánh giá và xác định các nội dung, thông tin, số liệu cần phải nghiên cứu làm rõ
trong quá trình thăm dò nước dưới đất.
2. Trên cơ sở kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất nêu trên, tiến hành mô tả đặc
điểm của nguồn nước dưới đất tại khu vực thăm dò với các nội dung chủ yếu sau:
a) Đặc điểm của các tầng chứa nước
Mô tả đặc điểm các tầng chứa nước trong khu vực thăm dò, gồm các thông tin, số liệu về
phạm vi, chiều sâu phân bố, chiều dày, thành phần đất đá, đặc tính thấm nước, chứa nước, động
thái, chiều sâu mực nước của từng tầng chứa nước.
Riêng đối với công trình thăm dò có quy mô từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên cần phải mô tả các
đặc điểm nguồn cấp, miền cấp, miền thoát, hướng dòng chảy của nước dưới đất; biên và điều kiện
biên của các tầng chứa nước; quan hệ của nước dưới đất với nước mặt, với các yếu tố khí tượng,
thủy văn, hải văn, quan hệ thủy lực giữa các tầng chứa nước tại khu vực thăm dò; đánh giá sơ bộ trữ
lượng, chất lượng nước và khả năng khai thác của các tầng chứa nước trong khu vực thăm dò.
Trường hợp khu vực thăm dò chưa có đủ thông tin, số liệu về các nội dung nêu trên thì trong đề án
thăm dò cần phải bố trí hạng mục công việc để làm rõ.
b) Đặc điểm của các tầng cách nước
Mô tả đặc điểm các lớp thấm nước yếu, cách nước trong khu vực thăm dò, gồm các thông tin,
số liệu về phạm vi phân bố theo diện tích và chiều sâu; chiều sâu phân bố, chiều dày, thành phần đất
đá, tính chất thấm nước và cách nước.
c) Đặc điểm chất lượng nước
Mô tả đặc điểm, đặc trưng về chất lượng nước dưới đất khu vực thăm dò, tình hình ô nhiễm,
xâm nhập mặn của các tầng chứa nước.
d) Bản đồ hoặc sơ đồ địa chất thủy văn
Riêng đối với công trình thăm dò có quy mô từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên cần phải mô tả,
thuyết minh các nội dung chủ yếu của bản đồ hoặc sơ đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 1:25.000 hoặc lớn
hơn, các mặt cắt kèm theo nhằm làm rõ các đặc điểm về địa chất thủy văn của khu vực thăm dò và
các khu vực có liên quan.
đ) Phạm vi ảnh hưởng của công trình
Luận chứng, thuyết minh để làm rõ phạm vi vùng ảnh hưởng của công trình khai thác nước
dưới đất dự kiến và khoanh định trên bản đồ hoặc sơ đồ.
III. Xác định những vấn đề, nội dung thông tin, số liệu về đặc điểm nguồn nước dưới đất khu
vực thăm dò cần phải được tiếp tục nghiên cứu, bổ sung để làm rõ trong quá trình thực hiện việc
thăm dò.
Chương III
HIỆN TRẠNG KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÀ CÁC NGUỒN THẢI KHU VỰC
THĂM DÒ
I. Trình bày tổng quát hiện trạng khai thác nước dưới đất và các nguồn thải có liên quan đến
việc khai thác, sử dụng, bảo vệ nguồn nước dưới đất tại khu vực thăm dò.
II. Trình bày cụ thể các nội dung, thông tin, số liệu về hiện trạng khai thác nước dưới đất và
các nguồn thải khu vực thăm dò, với các nội dung chủ yếu sau:
1. Hiện trạng khai thác nước dưới đất khu vực thăm dò
a) Hiện trạng khai thác nước dưới đất trong phạm vi vùng ảnh hưởng của công trình thăm
dò.
Thống kê, tổng hợp các công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất hiện có trong phạm vi
vùng ảnh hưởng của công trình, gồm các thông tin chủ yếu: tên chủ công trình, loại hình công trình
khai thác, vị trí, chiều sâu, khoảng cách đến công trình thăm dò; lưu lượng, mực nước, chế độ khai
thác; mục đích khai thác, sử dụng nước của từng công trình; tổng số công trình, tổng lưu lượng khai
thác nước dưới đất của các công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất trên phạm vi toàn vùng và
theo từng tầng chứa nước chủ yếu.
b) Hiện trạng khai thác nước dưới đất ngoài phạm vi vùng ảnh hưởng của công trình thăm
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dò (thuộc phạm vi thăm dò dự kiến).
Trình bày tình hình khai thác, sử dụng nước dưới đất, gồm các thông tin chủ yếu về loại
hình công trình khai thác, vị trí, chiều sâu, khoảng cách đến công trình thăm dò, lưu lượng, mực
nước, chế độ khai thác, mục đích khai thác, sử dụng nước của các công trình khai thác để cấp nước
tập trung; tổng lưu lượng khai thác nước dưới đất của các công trình đó.
Tổng hợp số lượng, lưu lượng, các thông số đặc trưng của các công trình khai thác nhỏ lẻ,
phân tán quy mô hộ gia đình.
c) Trường hợp đối với công trình thăm dò có quy mô từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên thì phải
đánh giá hiện trạng, diễn biến mực nước, tình hình ô nhiễm, xâm nhập mặn (nếu có) và quy mô,
mức độ ảnh hưởng đến các công trình khai thác hiện có trong phạm vi khu vực thăm dò.
2. Hiện trạng các nguồn thải trong khu vực thăm dò
a) Thống kê, tổng hợp các nguồn thải chủ yếu (bãi rác, bãi chôn lấp chất thải, nghĩa trang,
kho chứa hóa chất, các nguồn nước mặt bị ô nhiễm) trong phạm vi thăm dò, gồm các thông tin về vị
trí, quy mô, tính chất ô nhiễm và khoảng cách đến công trình khai thác nước dưới đất dự kiến;
b) Trường hợp đối với công trình thăm dò có quy mô từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên thì phải
phân tích, đánh giá nguy cơ, mức độ ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm hiện có đến chất lượng
nước của công trình khai thác dự kiến.
III. Xác định rõ những số liệu, thông tin hiện có về hiện trạng khai thác nước dưới đất, hiện
trạng các nguồn thải trong khu vực và những số liệu, thông tin cần phải tiếp tục thực hiện trong quá
trình thăm dò.
Chương IV
MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT
I. Trình bày tổng quát mục tiêu thăm dò và việc luận chứng, thuyết minh lựa chọn đối tượng,
phạm vi thăm dò.
II. Trình bày cụ thể việc lựa chọn đối tượng, phạm vi thăm dò, với các nội dung chủ yếu sau:
1. Mục tiêu thăm dò
Phân tích, luận chứng việc lựa chọn mục tiêu thăm dò, các yêu cầu đặt ra và đánh giá tính khả
thi để đạt được mục tiêu đó.
2. Lựa chọn đối tượng thăm dò
a) Phân tích thông tin, số liệu về trữ lượng, chất lượng nước, hiện trạng mực nước, khả năng
khai thác của các tầng chứa nước trong khu vực thăm dò và luận chứng việc lựa chọn tầng chứa
nước, chiều sâu thăm dò nhằm đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu nêu trên. Trường hợp lựa chọn nhiều
tầng chứa nước thì phải thuyết minh luận chứng cụ thể các nội dung nêu trên đối với từng tầng chứa
nước.
b) Phân tích, tính toán và luận chứng, thuyết minh lựa chọn các phương án dự kiến bố trí công
trình khai thác nước dưới đất (sơ đồ bố trí công trình khai thác), bao gồm số lượng, chiều sâu, lưu
lượng khai thác dự kiến của từng công trình khai thác (giếng khoan, giếng đào, hố đào, hành lang,
mạch lộ, hang động khai thác).
3. Lựa chọn sơ đồ bố trí công trình và tính toán dự báo hạ thấp mực nước
a) Thuyết minh, mô tả các sơ đồ bố trí công trình khai thác dự kiến và đánh giá, lựa chọn sơ
đồ bố trí công trình khai thác; tính toán, xác định vùng ảnh hưởng của công trình khai thác dự kiến
theo sơ đồ bố trí công trình khai thác lựa chọn.
b) Tính toán dự báo hạ thấp mực nước theo sơ đồ bố trí công trình lựa chọn, bao gồm việc
tính toán ảnh hưởng của công trình đến các công trình khai thác nước dưới đất hiện có nằm trong
vùng ảnh hưởng của công trình và ngược lại; tính toán dự báo xâm nhập mặn (nếu có).
c) Phân tích, đánh giá tính hợp lý, khả thi của sơ đồ bố trí công trình khai thác và xác định các
yêu cầu cụ thể phải đạt được trong quá trình thăm dò.
d) Luận chứng, thuyết minh việc xác định phạm vi thăm dò nước dưới đất gồm giới hạn về
diện tích, chiều sâu thăm dò.
III. Nhận xét, đánh giá và luận chứng xác định các hạng mục thăm dò chủ yếu cần phải tiến
hành để đạt được mục tiêu thăm dò, bao gồm các giếng thăm dò, các tuyến đo địa vật lý, các điểm
quan trắc, các tuyến điều tra, khảo sát...
Chương V
NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, KHỐI LƯỢNG THĂM DÒ
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VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
I. Nội dung, phương pháp, khối lượng thăm dò
1. Lập sơ đồ bố trí công trình thăm dò, bao gồm các tuyến, các điểm cụ thể để bố trí từng
hạng mục thăm dò gồm khoan, bơm hút nước thí nghiệm, đo địa vật lý, quan trắc, điều tra, khảo sát
hiện trạng và các hạng mục thăm dò khác đã được xác định ở trên. Sơ đồ bố trí công trình thăm dò
phải có tỷ lệ 1:25.000 hoặc lớn hơn, bao trùm phạm vi vùng ảnh hưởng của công trình.
2. Mô tả sơ đồ bố trí công trình thăm dò (mô tả rõ sơ đồ bố trí các giếng thăm dò, các tuyến
đo địa vật lý, các điểm quan trắc, các tuyến điều tra...).
3. Xác định mục đích, nội dung, khối lượng đối với từng hạng mục công tác thăm dò nước
dưới đất.
4. Trình bày phương pháp, trình tự, thời gian thực hiện và yêu cầu kỹ thuật đối với từng hạng
mục thăm dò.
5. Xác định các lỗ khoan không sử dụng và thuyết minh phương án trám, lấp đối với các lỗ
khoan không sử dụng sau khi hoàn thành công tác thăm dò.
6. Trường hợp công trình thăm dò có quy mô từ 10.000 m3/ngày đêm trở lên, trong vùng có
điều kiện địa chất thủy văn phức tạp hoặc vùng có nhiều công trình khai thác nước dưới đất đang
hoạt động thì phải có các hạng mục công tác để bảo đảm đánh giá trữ lượng bằng phương pháp mô
hình.
II. Lập bảng tổng hợp nội dung, khối lượng các hạng mục thăm dò chủ yếu và bảng kế hoạch,
tiến độ thực hiện các hạng mục thăm dò.
Chương VI
DỰ TOÁN KINH PHÍ THĂM DÒ
1. Trình bày tổng kinh phí thăm dò.
2. Lập bảng tổng hợp khối lượng hạng mục thăm dò và dự toán kinh phí.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Phụ lục kèm theo Đề án:
1. Bản đồ (hoặc Sơ đồ) Địa chất thủy văn tỷ lệ 1:25.000 hoặc lớn hơn, kèm theo các mặt cắt.
2. Sơ đồ bố trí công trình thăm dò tỷ lệ 1:25.000 hoặc lớn hơn.
3. Bản vẽ thiết kế công trình thăm dò (giếng khoan, giếng đào...).
4. Văn bản của cơ quan có thẩm quyền liên quan tới việc thăm dò, khai thác nước dưới đất (nếu có).
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Mẫu 23
(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP)
(Trang bìa trong)

THIẾT KẾ
GIẾNG THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT
………………..(1)
(Đối với công trình thăm dò có quy mô nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm)

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
Ký (đóng dấu nếu có)

ĐƠN VỊ LẬP
Ký, đóng dấu

Địa danh, tháng…./năm…..

(1)

Ghi tên công trình, vị trí và lưu lượng thiết kế
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HƯỚNG DẪN NỘI DUNG
HỒ SƠ THIẾT KẾ GIẾNG THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT
(Đối với công trình thăm dò có quy mô nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm)
Mở đầu
1. Trình bày tóm tắt các thông tin của tổ chức/cá nhân đề nghị cấp Giấy phép thăm dò nước
dưới đất (tên, địa chỉ trụ sở chính, lĩnh vực hoạt động theo Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết
định thành lập đối với tổ chức; họ tên, số CMND, nơi cấp, ngày cấp theo Chứng minh nhân dân, địa
chỉ thường trú đối với cá nhân).
2. Thuyết minh nhu cầu sử dụng nước, mục đích thăm dò, trường hợp thăm dò nước dưới đất
để cấp nước cho nhiều mục đích thì phải thuyết minh rõ lưu lượng cấp cho từng mục đích sử dụng.
3. Khái quát các nội dung cơ bản của hồ sơ thiết kế giếng, bao gồm các nội dung chủ yếu về
hiện trạng khai thác nước dưới đất và các nguồn thải khu vực thăm dò; về đặc điểm tầng chứa nước
thăm dò; về nội dung, phương pháp, khối lượng, thời gian và tiến độ thực hiện thăm dò nước dưới
đất.
4. Đánh giá sự phù hợp của việc thăm dò nước dưới đất với các quy hoạch tài nguyên nước,
các quy hoạch chuyên ngành có khai thác, sử dụng tài nguyên nước và quy định có liên quan đến
việc thăm dò nước dưới đất của tổ chức/cá nhân.
5. Thống kê các tài liệu làm căn cứ lập hồ sơ thiết kế giếng thăm dò nước dưới đất: các quy hoạch
tài nguyên nước, quy hoạch cấp nước có liên quan; các báo cáo, tài liệu điều tra, đánh giá nguồn nước
dưới đất đã thực hiện tại khu vực thăm dò; các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ
thuật và các tài liệu khác có liên quan.
6. Trình bày đầy đủ các thông tin về năng lực của tổ chức, cá nhân lập hồ sơ thiết kế giếng thăm
dò nước dưới đất và đánh giá việc đáp ứng các điều kiện theo quy định.
I. Đặc điểm nguồn nước dưới đất, hiện trạng khai thác nước dưới đất và các nguồn thải khu
vực thăm dò
1. Vị trí hành chính, tọa độ các điểm góc (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục, múi chiếu)
giới hạn phạm vi bố trí giếng thăm dò nước dưới đất, kèm theo hình vẽ thể hiện vị trí khu vực thăm
dò và mối liên kết với các khu vực lân cận.
2. Trình bày tổng quan kết quả điều tra, nghiên cứu, đánh giá, quan trắc nước dưới đất đã
được thực hiện và đặc điểm nguồn nước dưới đất khu vực thăm dò; hiện trạng khai thác nước dưới
đất và các nguồn thải có liên quan đến việc khai thác, sử dụng, bảo vệ nguồn nước dưới đất tại khu
vực thăm dò theo các tài liệu đã có.
3. Trên cơ sở kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất nêu trên tiến hành mô tả
đặc điểm của tầng chứa nước dự kiến thăm dò gồm các thông tin, số liệu chủ yếu về phạm vi, chiều
sâu phân bố, chiều dày, thành phần đất đá, đặc tính thấm nước, chứa nước, động thái, chiều sâu mực
nước.
4. Trình bày cụ thể các nội dung, thông tin, số liệu về hiện trạng khai thác nước dưới đất và
các nguồn thải khu vực thăm dò, với các nội dung chủ yếu sau:
a) Hiện trạng khai thác nước dưới đất trong vùng phạm vi bán kính 200m xung quanh giếng
thăm dò.
Thống kê, tổng hợp các công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất hiện có trong phạm vi
bán kính 200m xung quanh giếng thăm dò, gồm các thông tin chủ yếu: tên chủ công trình, vị trí,
chiều sâu, khoảng cách đến giếng thăm dò; lưu lượng, mực nước, chế độ khai thác; mục đích khai
thác, sử dụng của từng công trình; tổng số công trình, tổng lưu lượng khai thác của các công trình
khai thác, sử dụng nước dưới đất trên phạm vi toàn vùng.
b) Hiện trạng khai thác nước dưới đất ngoài phạm vi bán kính 200m xung quanh giếng thăm
dò (thuộc phạm vi thăm dò dự kiến)
Trình bày khái quát tình hình khai thác, sử dụng nước dưới đất, gồm các thông tin chủ yếu về
loại hình công trình khai thác, vị trí, chiều sâu, khoảng cách đến giếng thăm dò, lưu lượng, mực
nước, chế độ khai thác, mục đích khai thác, sử dụng nước của các công trình khai thác để cấp nước
tập trung; tổng lưu lượng khai thác nước dưới đất của các công trình đó.
c) Thống kê, tổng hợp các nguồn thải chủ yếu (bãi rác, bãi chôn lấp chất thải, nghĩa trang, kho
chứa hóa chất, các nguồn nước mặt bị ô nhiễm) trong phạm vi thăm dò, gồm các thông tin chủ yếu
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về vị trí, quy mô, tính chất ô nhiễm và khoảng cách đến các giếng khai thác dự kiến.
5. Xác định rõ những số liệu, thông tin đã có về đặc điểm nguồn nước dưới đất, hiện trạng
khai thác nước dưới đất, hiện trạng các nguồn thải trong khu vực thăm dò và những số liệu, thông
tin cần phải tiếp tục thực hiện trong quá trình thăm dò.
II. Nội dung, phương pháp và khối lượng thăm dò nước dưới đất
1.Trình bày mục tiêu thăm dò, các yêu cầu đặt ra và đánh giá tính khả thi để đạt được mục
tiêu đó.
2. Phân tích, thuyết minh, lựa chọn phương án dự kiến bố trí giếng khai thác (sơ đồ bố trí
giếng khai thác) bao gồm số lượng, vị trí, chiều sâu, lưu lượng khai thác dự kiến của từng giếng và
khoảng cách giữa chúng.
3. Nội dung, phương pháp, khối lượng thăm dò.
a) Thuyết minh, mô tả thiết kế từng giếng thăm dò, gồm các thông tin về chiều sâu, đường
kính giếng, các đoạn ống chống, ống lọc, ống lắng; các đoạn chèn, trám và vật liệu sử dụng để chèn,
trám xung quanh thành giếng khoan;
b) Thuyết minh, mô tả thiết kế công tác bơm thổi rửa giếng, bơm thí nghiệm tại từng giếng
thăm dò, gồm các thông tin về trình tự thực hiện, lưu lượng bơm dự kiến, thời gian bơm, chế độ đo
mực nước, lưu lượng trong khi bơm;
c) Thuyết minh, mô tả dự kiến công tác lấy, phân tích mẫu nước tại từng giếng thăm dò, gồm
các thông tin về loại mẫu, số lượng mẫu, thời gian lấy mẫu và dự kiến các chỉ tiêu phân tích.
4. Lập bảng tổng hợp nội dung, khối lượng các hạng mục thăm dò và bảng kế hoạch, tiến độ
thực hiện các hạng mục thăm dò.
Kết luận và kiến nghị
Phụ lục kèm theo:
1. Sơ đồ bố trí giếng thăm dò tỷ lệ từ 1:10.000 trở lên.
2. Bản vẽ thiết kế cột địa tầng và cấu trúc giếng thăm dò nước dưới đất.
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02. Thủ tục: Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối
với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm
Trình tự thực hiện:

Cách thức thực hiện:
Thành phần hồ sơ:

Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:

Kết quả thực hiện:
Phí, Lệ phí:

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của
pháp luật và nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Kon Tum (Trung tâm).
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’ và buổi chiều từ 13h30’
đến 16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ
lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Bước 2: Công chức tiếp nhận kiể m tra thành phần, số lượng hồ sơ và
tiếp nhận chuyển Bộ phận chuyên môn thụ lý giải quyết. Bộ phận
chuyên môn rà soát, đánh giá tính hợp lệ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ
thì có văn bản nêu rõ lý do không giải quyết và hướng dẫn người nộp
hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Bộ phận chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
thực hiện các công việc sau: thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện
trường và trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp phép
Bước 5: Sau khi có kết quả,
- UBND tỉnh trả kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển trả kết quả lại cho Trung tâm.
Bước 6: Trung tâm trả kết quả TTHC cho tổ chức, công dân.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các
ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu chính.
a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh giấy phép thăm dò nước dưới đất
(Bản chính - theo mẫu).
- Báo cáo tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép (Bản chính
- theo mẫu).
- Giấy phép đã được cấp (Bản sao).
b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kon Tum.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành liên quan; UBND các
huyện, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn nơi đặt công trình
thăm dò nước dưới đất.
Giấy phép thăm dò nước dưới đất (gia hạn, điều chỉnh).
* Phí thẩm định gia hạn, điều chỉnh bằng 50% mức thu phí thẩm định
theo quy định. Mức thu:
- Đối với lưu lượng nước dưới đất dưới 200m3/ngày đêm: 200.000
đồng.
- Đối với lưu lượng nước từ 200m3/ngày đêm đến dưới 500m3/ngày
đêm: 550.000 đồng.
- Đối với lưu lượng nước từ 500m3/ngày đêm đến dưới 1.000m3/ngày
đêm: 1.300.000 đồng.
- Đối với lưu lượng nước từ 1.000m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày
đêm: 2.500.000 đồng.
- Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh giấy phép thăm dò nước dưới đất
(Mẫu số 02 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014).
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Yêu cầu điều kiện

Căn cứ pháp lý:

- Báo cáo tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép (Mẫu số 24
Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014).
- Việc gia hạn giấy phép thăm dò nước dưới đất phải căn cứ vào các
quy định tại Điều 18, Điều 19 và Điều 20 Nghị định số 201/2013/NĐCP ngày 27/11/2013; Khoản 2, Điều 9 Nghị định số 136/2018/NĐ-CP
ngày 05/10/2018 của Chính phủ được đính kèm tại Phụ lục và các
điều kiện sau đây:
+ Giấy phép vẫn còn hiệu lực và hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được
nộp trước thời điểm Giấy phép hết hiệu lực ít nhất chín mươi (90)
ngày.
+ Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép
đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến giấy phép đã được
cấp theo quy định của pháp luật và không có tranh chấp.
+ Tại thời điểm đề nghị gia hạn giấy phép của tổ chức, cá nhân phù
hợp với quy hoạch tài nguyên nước, khả năng đáp ứng của nguồn
nước.
- Các trường hợp điều chỉnh giấy phép thăm dò nước dưới đất:
+ Điều kiện mặt bằng không cho phép thi công một số hạng mục trong
đề án thăm dò đã được phê duyệt.
+ Có sự khác biệt giữa cấu trúc địa chất thủy văn thực tế và cấu trúc
địa chất thủy văn dự kiến trong đề án thăm dò đã được phê duyệt.
+ Khối lượng hạng mục thăm dò thay đổi vượt quá 10% so với khối
lượng đã được phê duyệt.
- Luật Tài nguyên nước năm 2012.
- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ.
- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ.
- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường.
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum.
- Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Kon Tum.

599

Mẫu 02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN/ĐIỀU CHỈNH
GIẤY PHÉP THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT
Kính gửi: ..............................................................................................(1)
1. Thông tin về chủ Giấy phép:
1.1. Tên chủ Giấy phép.............................................................................................
1.2. Địa chỉ:…..........…………....................................…....……........…................
1.3. Điện thoại: …………...… Fax: ………...… Email: …............................
1.4. Giấy phép thăm dò nước dưới đất số:.......... ngày.......tháng.......năm........do (tên cơ quan
cấp Giấy phép) cấp.
2. Lý do đề nghị gia hạn/ điều chỉnh Giấy phép:..................................................
3. Thời gian đề nghị gia hạn/nội dung đề nghị điều chỉnh Giấy phép:
- Thời hạn đề nghị gia hạn:……….…tháng/năm (trường hợp đề nghị gia hạn).
- Nội dung đề nghị điều chỉnh:......... (trường hợp đề nghị điều chỉnh Giấy phép).
4. Giấy tờ, tài liệu nộp kèm theo Đơn này gồm có:
- Bản sao Giấy phép đã được cấp.
- Báo cáo tình hình thực hiện các quy định trong Giấy phép.
- Các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan.
5. Cam kết của chủ Giấy phép:
- (Chủ Giấy phép) cam đoan các nội dung, thông tin trong Đơn này và các giấy tờ, tài liệu gửi
kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
- (Chủ Giấy phép) cam kết chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của Giấy phép và thực hiện
đầy đủ các nghĩa vụ quy định tại Khoản 4 Điều 14 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP và quy định
của pháp luật có liên quan.
- (Chủ Giấy phép) đã gửi một (01) bộ hồ sơ tới Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành
phố.............................................................................................................(2)
Đề nghị (tên cơ quan cấp phép) xem xét, gia hạn/điều chỉnh Giấy phép thăm dò nước dưới đất
cho (tên chủ Giấy phép)./.
......., ngày.......tháng.......năm........
Chủ Giấy phép
Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu có)
HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN:
(1) Tên cơ quan cấp phép: Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp gia hạn/điều chỉnh
Giấy phép thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp tỉnh đối với trường hợp
gia hạn/điều chỉnh Giấy phép thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh (theo quy định tại Điều 28 của
Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật tài nguyên nước).
(2) Phần ghi này áp dụng cho trường hợp gia hạn/điều chỉnh Giấy phép thuộc thẩm quyền của Bộ
Tài nguyên và Môi trường.
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Mẫu 24
(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP)
(Trang bìa trong)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
CÁC QUY ĐỊNH TRONG GIẤY PHÉP
………………..(1)
(Trường hợp gia hạn/điều chỉnh Giấy phép thăm dò nước dưới đất)

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
Ký (đóng dấu nếu có)

ĐƠN VỊ LẬP BÁO CÁO
Ký, đóng dấu

Địa danh, tháng…./năm…..

(1)

Ghi công trình, vị trí và lưu lượng thiết kế
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HƯỚNG DẪN NỘI DUNG
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC QUY ÐỊNH TRONG GIẤY PHÉP
(Trường hợp gia hạn/điều chỉnh Giấy phép thăm dò nước dưới đất)
Mở đầu
1. Trình bày các thông tin của chủ Giấy phép thăm dò nước dưới đất (tên chủ Giấy phép, địa
chỉ trụ sở chính, lĩnh vực hoạt động đối với tổ chức/họ tên, số CMND, địa chỉ thường trú đối với cá
nhân).
2. Trình bày các nội dung, thông tin chủ yếu của Giấy phép thăm dò nước dưới đất đã được
cấp gồm: số Giấy phép, ngày cấp, cơ quan cấp, thời hạn còn lại của Giấy phép; vị trí, mục đích, quy
mô thăm dò, tầng chứa nước thăm dò; nội dung, khối lượng các hạng mục thăm dò chủ yếu theo
Giấy phép thăm dò.
3. Khái quát các nội dung cơ bản của báo cáo, bao gồm các nội dung chủ yếu về tình hình
thực hiện Giấy phép thăm dò, lý do đề nghị gia hạn/điều chỉnh Giấy phép, nội dung đề nghị gia
hạn/điều chỉnh Giấy phép.
4. Trình bày đầy đủ các thông tin về năng lực của tổ chức/cá nhân thi công thăm dò, tổ
chức/cá nhân lập báo cáo và đánh giá việc đáp ứng các điều kiện theo quy định.
I. Tình hình thực hiện Giấy phép thăm dò nước dưới đất
1. Trình bày tổng quan về tình hình thực hiện Giấy phép thăm dò nước dưới đất và các vấn đề
liên quan đến việc thực hiện nội dung, khối lượng các hạng mục thăm dò trong quá trình thi công
thăm dò nước dưới đất.
2. Thuyết minh, trình bày cụ thể các vấn đề, thông tin, số liệu về tình hình thực hiện Giấy
phép thăm dò nước dưới đất, với các nội dung chủ yếu sau:
a) Tình hình thi công đối với từng hạng mục thăm dò, gồm các thông tin: ngày bắt đầu thi
công, phương pháp thi công, việc tuân thủ quy trình, quy phạm kỹ thuật khi thi công, kết quả đạt
được, tiến độ thực hiện so với kế hoạch và các vấn đề khó khăn, sự cố gặp phải trong quá trình thi
công;
b) Nội dung, khối lượng các hạng mục thăm dò chưa thực hiện và trình bày rõ lý do chưa thực
hiện;
c) Lập bảng tổng hợp nội dung, khối lượng các hạng mục thăm dò đã thực hiện và chưa thực
hiện.
3. Đánh giá tình hình chấp hành các nội dung quy định trong Giấy phép thăm dò nước dưới
đất.
4. Tổng hợp, đánh giá xác định rõ những nội dung khác biệt giữa thiết kế và thi công thực tế
của các hạng mục công tác, đề xuất phương án điều chỉnh trong quá trình thăm dò.
II. Lý do đề nghị gia hạn/ điều chỉnh Giấy phép thăm dò
1. Trình bày các lý do liên quan đến việc đề nghị gia hạn/ điều chỉnh Giấy phép thăm dò nước
dưới đất (điều kiện mặt bằng thi công khó khăn; có sự khác biệt về cấu trúc địa chất thủy văn thực
tế so với dự kiến; khối lượng thăm dò thay đổi vượt quá 10% so với phê duyệt hoặc các lý do khác).
2. Thuyết minh các hạng mục thăm dò đề nghị điều chỉnh (khoan, bơm,...) và các nội dung
điều chỉnh (trường hợp đề nghị điều chỉnh Giấy phép).
III. Nội dung đề nghị gia hạn/điều chỉnh Giấy phép thăm dò
1. Trình bày thời gian đề nghị gia hạn Giấy phép thăm dò nước dưới đất:.... tháng/năm (đối
với trường hợp đề nghị gia hạn Giấy phép thăm dò).
2. Trình bày cụ thể các nội dung đề nghị điều chỉnh và thuyết minh rõ trình tự, thời gian thực
hiện, yêu cầu kỹ thuật đối với từng hạng mục thăm dò điều chỉnh, kèm theo bảng tổng hợp nội
dung, khối lượng điều chỉnh (trường hợp đề nghị điều chỉnh Giấy phép thăm dò).
3. Thuyết minh, mô tả sơ đồ bố trí công trình thăm dò (trường hợp điều chỉnh có sự thay đổi
về sơ đồ bố trí công trình thăm dò).
4. Thuyết minh, mô tả việc điều chỉnh thiết kế công trình thăm dò (trường hợp điều chỉnh có
sự thay đổi về thiết kế công trình thăm dò hoặc điều chỉnh chiều sâu thăm dò).
Kết luận và kiến nghị
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Phụ lục kèm theo Báo cáo
1. Sơ đồ bố trí công trình thăm dò tỷ lệ 1:25.000 hoặc lớn hơn (trường hợp có sự thay đổi về sơ đồ
bố trí công trình thăm dò);
2. Bản vẽ thiết kế công trình thăm dò (trường hợp có sự điều chỉnh thiết kế /chiều sâu thăm dò).
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Phụ lục
* Chi tiết các Điều 18, Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày
27/11/2013 của Chính phủ:
Điều 18. Nguyên tắc cấp phép
1. Đúng thẩm quyền, đúng đối tượng và trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.
2. Bảo đảm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan; bảo vệ
tài nguyên nước và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.
3. Ưu tiên cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước để cung cấp nước cho sinh hoạt.
4. Không gây cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước khi thực hiện việc thăm dò, khai thác, sử dụng tài
nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.
5. Phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước đã được phê duyệt.
Điều 19. Căn cứ cấp phép
1. Việc cấp phép tài nguyên nước phải trên cơ sở các căn cứ sau đây:
a) Chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, ngành, vùng và địa phương;
b) Quy hoạch tài nguyên nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp chưa có quy
hoạch tài nguyên nước thì phải căn cứ vào khả năng nguồn nước và phải bảo đảm không gây cạn
kiệt, ô nhiễm nguồn nước;
c) Hiện trạng khai thác, sử dụng nước trong vùng;
d) Báo cáo thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hồ sơ cấp phép thăm dò, khai
thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;
đ) Nhu cầu khai thác, sử dụng nước, xả nước thải thể hiện trong đơn đề nghị cấp phép.
2. Trường hợp cấp phép xả nước thải vào nguồn nước, ngoài các căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều
này còn phải căn cứ vào các quy định sau đây:
a) Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải, chất lượng của nguồn nước
tiếp nhận nước thải; các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với hoạt động xả nước thải đã được cơ
quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
b) Chức năng của nguồn nước;
c) Khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước;
d) Vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, hành lang bảo vệ nguồn nước.
3. Trường hợp cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, ngoài các căn cứ quy định tại
Khoản 1 Điều này còn phải căn cứ vào các quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 52 của Luật tài
nguyên nước.
Điều 20. Điều kiện cấp phép
Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép tài nguyên nước phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
1. Đã thực hiện việc thông báo, lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan
theo quy định của Nghị định này.
2. Có đề án, báo cáo phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước đã được phê duyệt hoặc phù hợp với
khả năng nguồn nước, khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước nếu chưa có quy hoạch tài
nguyên nước. Đề án, báo cáo phải do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định của
Bộ Tài nguyên và Môi trường lập; thông tin, số liệu sử dụng để lập đề án, báo cáo phải bảo đảm đầy
đủ, rõ ràng, chính xác và trung thực.
Phương án, biện pháp xử lý nước thải thể hiện trong đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước
phải bảo đảm nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; phương án thiết kế công
trình hoặc công trình khai thác tài nguyên nước phải phù hợp với quy mô, đối tượng khai thác và
đáp ứng yêu cầu bảo vệ tài nguyên nước.
3. Đối với trường hợp xả nước thải vào nguồn nước, ngoài điều kiện quy định tại Khoản 1 và Khoản
2 Điều này, còn phải đáp ứng các điều kiện sau:
a) Có thiết bị, nhân lực hoặc có hợp đồng thuê tổ chức, cá nhân khác đủ năng lực thực hiện việc vận
hành hệ thống xử lý nước thải và quan trắc hoạt động xả nước thải đối với trường hợp đã có công
trình xả nước thải;
b) Có phương án bố trí thiết bị, nhân lực để thực hiện việc vận hành hệ thống xử lý nước thải và
quan trắc hoạt động xả nước thải đối với trường hợp chưa có công trình xả nước thải;
c) Đối với trường hợp xả nước thải quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này, còn
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phải có phương án, phương tiện, thiết bị cần thiết để ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước
và thực hiện việc giám sát hoạt động xả nước thải theo quy định.
4. Đối với trường hợp khai thác, sử dụng nước dưới đất với quy mô từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên,
ngoài điều kiện quy định tại các Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, còn phải có thiết bị, nhân lực hoặc
có hợp đồng thuê tổ chức, cá nhân có đủ năng lực thực hiện việc quan trắc, giám sát hoạt động khai
thác nước theo quy định; trường hợp chưa có công trình thì phải có phương án bố trí thiết bị, nhân
lực thực hiện việc quan trắc, giám sát hoạt động khai thác nước.
5. Đối với trường hợp khai thác, sử dụng nước mặt có xây dựng hồ, đập trên sông, suối phải đáp
ứng các yêu cầu quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 53 của Luật tài nguyên nước, điều kiện quy
định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này và các điều kiện sau đây:
a) Có phương án bố trí thiết bị, nhân lực để vận hành hồ chứa, quan trắc, giám sát hoạt động khai
thác, sử dụng nước; phương án quan trắc khí tượng, thủy văn, tổ chức dự báo lượng nước đến hồ để
phục vụ vận hành hồ chứa theo quy định đối với trường hợp chưa có công trình;
b) Có quy trình vận hành hồ chứa; có thiết bị, nhân lực hoặc có hợp đồng thuê tổ chức, cá nhân có
đủ năng lực để thực hiện việc vận hành hồ chứa, quan trắc, giám sát hoạt động khai thác, sử dụng
nước, quan trắc khí tượng, thủy văn và dự báo lượng nước đến hồ để phục vụ vận hành hồ chứa
theo quy định đối với trường hợp đã có công trình.
* Chi tiết Khoản 2, Điều 9 của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của
Chính phủ:
Sửa đổi khoản 2 Điều 20 của Nghị định số 201/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2012
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước như sau:
“2. Có đề án, báo cáo phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước đã được phê duyệt hoặc phù
hợp với khả năng nguồn nước, khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước nếu chưa có quy
hoạch tài nguyên nước. Đề án, báo cáo phải do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy
định lập; thông tin, số liệu sử dụng để lập đề án, báo cáo phải đảm bảo đầy đủ, rõ ràng, chính xác và
trung thực”.
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03. Thủ tục: Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có
lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của
pháp luật và nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Kon Tum (Trung tâm).
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’ và buổi chiều từ 13h30’
đến 16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ,
tết theo quy định của pháp luật).
Bước 2: Công chức tiếp nhận kiể m tra thành phần, số lượng hồ sơ và
tiếp nhận chuyển Bộ phận chuyên môn thụ lý giải quyết. Bộ phận
chuyên môn rà soát, đánh giá tính hợp lệ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ
thì có văn bản nêu rõ lý do không giải quyết và hướng dẫn người nộp
hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Bộ phận chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực
hiện các công việc sau: thẩm định hồ sơ cấp giấy phép khai thác, sử
dụng nước dưới đất và hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên
nước, kiểm tra thực tế hiện trường và trình Ủy ban nhân dân tỉnh
Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp phép
Bước 5: Sau khi có kết quả,
- UBND tỉnh trả kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển trả kết quả lại cho Trung tâm.
Bước 6: Trung tâm trả kết quả TTHC cho tổ chức, công dân.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu chính.
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất (Bản chính hồ sơ:
theo mẫu).
- Sơ đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đất (Bản
chính).
- Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất kèm theo
phương án khai thác đối với công trình có quy mô từ 200 m3/ngày đêm
trở lên hoặc báo cáo kết quả thi công giếng khai thác đối với công trình
có quy mô nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm trong trường hợp chưa có công
trình khai thác; báo cáo hiện trạng khai thác đối với trường hợp công
trình khai thác nước dưới đất đang hoạt động (Bản chính - theo mẫu).
- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá sáu (06) tháng
tính đến thời điểm nộp hồ sơ (Bản chính).
Trường hợp chưa có công trình khai thác nước dưới đất, hồ sơ đề nghị
cấp giấy phép phải nộp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ quan
cấp quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép; trường hợp chỉ có bản
sao chụp thì phải kèm bản chính để đối chiếu.
- Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (theo mẫu),
với các nội dung chủ yếu sau: Chất lượng nguồn nước; loại nguồn
nước, điều kiện khai thác, quy mô khai thác, thời gian khai thác, thời
gian tính tiền, sản lượng khai thác cho từng mục đích sử dụng, giá tính
tiền, mức thu tiền cho từng mục đích sử dụng; tính tiền cho từng mục
đích sử dụng, tổng tiền cấp quyền khai thác, phương án nộp tiền cấp
quyền khai thác và kèm theo các tài liệu để chứng minh (Áp dụng đối
Trình tự thực hiện:
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với trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước: khai
thác nước dưới đất để phục vụ kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông
nghiệp, bao gồm cả nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi; khai thác nước
dưới đất (trừ nước lợ, nước mặn) để nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia
súc, tưới cà phê, cao su, điều, chè, hồ tiêu và cây công nghiệp dài ngày
khác với quy mô từ 20m3/ngày đêm trở lên).
b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Thời hạn giải quyết:
Tổ chức, cá nhân.
Đối tượng thực hiện:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kon Tum.
Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố và
UBND xã, phường, thị trấn nơi đặt công trình khai thác nước dưới đất.
- Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất.
Kết quả thực hiện:
- Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
* Phí thẩm định báo cáo kết quả thi công giếng khai thác, báo cáo kết
Phí, Lệ phí:
quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất, báo cáo hiện trạng khai
thác sử dụng nước dưới đất. Mức thu:
- Đối với báo cáo kết quả thi công giếng khai thác, báo cáo hiện trạng
khai thác sử dụng nước dưới đất có lưu lượng dưới 200m3/ngày đêm:
400.000 đồng.
- Đối với báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất,
báo cáo hiện trạng khai thác sử dụng nước dưới đất có lưu lượng từ
200m3/ngày đêm đến dưới 500m3/ngày đêm: 1.100.000 đồng.
- Đối với báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất,
báo cáo hiện trạng khai thác sử dụng nước dưới đất có lưu lượng từ
500m3/ngày đêm đến dưới 1.000m3/ngày đêm: 2.600.000 đồng.
- Đối với Đối với báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước
dưới đất, báo cáo hiện trạng khai thác sử dụng nước dưới đất có lưu
lượng từ 1.000m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm: 5.000.000
đồng.
Tên mẫu đơn, tờ khai: - Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất (Mẫu số
03 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014).
- Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất (Mẫu số 25
Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014).
- Báo cáo kết quả thi công giếng khai thác đối với công trình có quy mô
nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm trong trường hợp chưa có công trình khai
thác (Mẫu số 26 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014)
- Báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất (Mẫu số 27 Thông tư số
27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014).
- Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (Phụ lục III
Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017).
Yêu cầu, điều kiện
* Điều kiện về năng lực đối với tổ chức hành nghề trong lĩnh vực
tài nguyên nước:
- Tổ chức hành nghề trong lĩnh vực tài nguyên nước phải có tư cách
pháp nhân và có một trong các loại giấy tờ sau:
+ Quyết định thành lập tổ chức của cơ quan có thẩm quyền, trong đó có
chức năng, nhiệm vụ liên quan đến hoạt động điều tra cơ bản, lập quy
hoạch tài nguyên nước và các hoạt động khác về tài nguyên nước.
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh và đăng ký thuế; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ
quan có thẩm quyền cấp (sau đây gọi chung là giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh), trong đó, có ngành nghề kinh doanh liên quan đến hoạt
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động khoa học, công nghệ, tư vấn kỹ thuật và các hoạt động khác về tài
nguyên nước.
- Có đội ngũ cán bộ chuyên môn tham gia thực hiện đề án, dự án, báo
cáo đáp ứng điều kiện sau đây:
+ Chuyên ngành đào tạo: Đối với đề án, báo cáo thăm dò nước dưới
đất: Bao gồm các chuyên ngành đào tạo liên quan đến nước dưới đất
(địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, khoan thăm dò, địa vật
lý, địa kỹ thuật);
+ Kinh nghiệm công tác: Người phụ trách kỹ thuật của đề án, báo cáo
đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 03 đề án, báo cáo; Cùng một thời điểm,
người phụ trách kỹ thuật của đề án, báo cáo chỉ đảm nhận phụ trách kỹ
thuật tối đa không quá ba (03) đề án, báo cáo.
- Cá nhân thuộc đội ngũ cán bộ chuyên môn tham gia thực hiện đề án,
dự án, báo cáo nêu trên đáp ứng các điều kiện sau:
+ Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài có Giấy phép lao động
tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về lao động;
+ Có văn bằng đào tạo trình độ từ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo
phù hợp với nhiệm vụ được giao. Các văn bằng này được các cơ sở đào
tạo của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp theo quy định của pháp luật;
+ Có quyết định tuyển dụng hoặc có hợp đồng lao động với tổ chức
theo quy định của pháp luật. Trường hợp, hợp đồng lao động là loại xác
định thời hạn thì tại thời điểm lập hồ sơ chứng minh năng lực hành
nghề trong lĩnh vực tài nguyên nước, thời hạn hiệu lực của hợp đồng
lao động phải còn ít nhất sáu (06) tháng;
+ Nắm vững tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về tài nguyên nước.
- Có máy móc, thiết bị chuyên dùng đáp ứng quy định tại Điều 8 Thông
tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường, cụ thể:
+ Máy móc, thiết bị chuyên dùng hiện có hoặc đi thuê phải đảm bảo số
lượng, chất lượng, tính năng kỹ thuật phù hợp.
+ Trường hợp máy móc, thiết bị yêu cầu phải có kiểm định chất lượng
theo quy định thì phải có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng do cơ
quan có thẩm quyền cấp.
+ Trường hợp đề án, dự án có hạng mục thi công công trình khoan
nước dưới đất thì máy khoan, thiết bị thi công khoan phải đáp ứng yêu
cầu đối với quy mô hành nghề và an toàn lao động theo quy định.
- Trường hợp máy móc, thiết bị, không thuộc sở hữu của tổ chức thì
phải có hợp đồng thuê với tổ chức, cá nhân khác theo quy định của
pháp luật.
- Trường hợp hạng mục công việc của đề án, báo cáo có yêu cầu điều
kiện khi thực hiện thì tổ chức phải đáp ứng các điều kiện đó hoặc có
hợp đồng liên doanh, liên kết hoặc hợp đồng thuê với tổ chức, cá nhân
đáp ứng điều kiện để thực hiện.
* Quy định về cá nhân tư vấn độc lập thực hiện việc lập đề án, báo
cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước:
- Đối với cá nhân tư vấn độc lập thực hiện việc lập đề án, báo cáo trong
hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tài nguyên nước phải đáp ứng các điều
kiện sau đây:
+ Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài có Giấy phép lao động
tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về lao động;
+ Có văn bằng đào tạo trình độ từ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo
phù hợp với nhiệm vụ được giao. Các văn bằng này được các cơ sở đào
tạo của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp theo quy định của pháp luật;
+ Nắm vững tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về tài nguyên nước.
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- Chuyên ngành đào tạo: Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng
nước dưới đất bao gồm các chuyên ngành đào tạo phù hợp, liên quan
(địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, khoan thăm dò, địa vật
lý, địa kỹ thuật);
- Kinh nghiệm công tác: Người phụ trách kỹ thuật của ít nhất 05 đề án,
báo cáo; Cùng một thời điểm, cá nhân tư vấn độc lập chỉ được nhận tư
vấn lập một (01) đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tài
nguyên nước.
- Có máy móc, thiết bị chuyên dùng đáp ứng quy định tại Điều 8 Thông
tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường, cụ thể:
+ Máy móc, thiết bị chuyên dùng hiện có hoặc đi thuê phải đảm bảo số
lượng, chất lượng, tính năng kỹ thuật phù hợp.
+ Trường hợp máy móc, thiết bị yêu cầu phải có kiểm định chất lượng
theo quy định thì phải có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng do cơ
quan có thẩm quyền cấp.
+ Trường hợp đề án, dự án có hạng mục thi công công trình khoan
nước dưới đất thì máy khoan, thiết bị thi công khoan phải đáp ứng yêu
cầu đối với quy mô hành nghề và an toàn lao động theo quy định.
* Quy định về hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia thực
hiện đề án, dự án, báo cáo trong lĩnh vực tài nguyên nước:
- Hồ sơ năng lực đối với trường hợp là tổ chức hành nghề trong lĩnh
vực tài nguyên nước:
+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có kèm bản chính để đối chiếu
các loại giấy tờ và tài liệu, hợp đồng để chứng minh việc đáp ứng yêu
cầu đối với các hạng mục công việc có quy định điều kiện khi thực hiện
(nếu có) theo quy định nêu trên;
+ Danh sách đội ngũ cán bộ chuyên môn, người được giao phụ trách kỹ
thuật; bản sao có chứng thực hoặc bản sao có kèm bản chính để đối
chiếu giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, văn bằng đào tạo, Giấy
phép hành nghề (nếu có), hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển
dụng; các tài liệu, giấy tờ để chứng minh kinh nghiệm công tác của
từng cá nhân đáp ứng yêu cầu quy định nêu trên;
+ Danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng được sử dụng để thực hiện
đề án, dự án và tài liệu chứng minh việc đáp ứng các yêu cầu quy định
nêu trên;
- Hồ sơ năng lực đối với trường hợp là cá nhân tư vấn độc lập thực hiện
việc lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tài nguyên
nước:
+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có kèm bản chính để đối chiếu
giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, văn bằng đào tạo;
+ Các tài liệu, giấy tờ để chứng minh kinh nghiệm công tác của cá nhân
đáp ứng yêu cầu quy định nêu trên.
- Tổ chức, cá nhân hành nghề phải nộp hồ sơ năng lực cho cơ quan có
thẩm quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu hoặc tổ chức cá nhân
thuê lập đề án, báo cáo để làm căn cứ lựa chọn tổ chức, cá nhân đủ điều
kiện về năng lực thực hiện đề án, dự án, báo cáo.
* Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hành nghề trong lĩnh vực tài
nguyên nước:
- Tổ chức, cá nhân hành nghề trong lĩnh vực tài nguyên nước có trách
nhiệm:
+ Thông báo đến Cục Quản lý tài nguyên nước và Sở Tài nguyên và
Môi trường nơi đặt trụ sở chính về việc đã được lựa chọn thực hiện đề
án, dự án điều tra cơ bản, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, tư vấn
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Căn cứ pháp lý:

lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tài nguyên nước
chậm nhất là sau ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày có quyết định
phê duyệt, giao nhiệm vụ hoặc ký hợp đồng thực hiện.
Nội dung thông báo bao gồm tên, địa chỉ của cơ quan, đơn vị ký quyết
định phê duyệt, giao nhiệm vụ hoặc ký hợp đồng thực hiện dự án, đề
án, báo cáo; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện dự án, đề án,
báo cáo; thông tin cơ bản về đề án, dự án, báo cáo (tên, mục tiêu, phạm
vi, thời gian thực hiện) và kèm theo bản sao hồ sơ năng lực của tổ chức,
cá nhân tham gia thực hiện đề án, dự án, báo cáo. Việc thông báo được
thực hiện bằng thư điện tử hoặc gửi bằng đường bưu điện;
+ Bố trí, sử dụng các cán bộ chuyên môn phù hợp với yêu cầu, nội
dung công việc của đề án, dự án, báo cáo. Trong quá trình thực hiện,
nếu có sự thay đổi, điều chỉnh về đội ngũ cán bộ chuyên môn tham gia
thực hiện thì phải thông báo bằng văn bản tới cơ quan, đơn vị đã lựa
chọn thực hiện và Cục Quản lý tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi
trường nơi đặt trụ sở chính, nêu rõ lý do thay đổi, điều chỉnh và kèm
theo các giấy tờ chứng minh năng lực, kinh nghiệm của người được
thay thế;
+ Bảo đảm tính trung thực về các nội dung kê khai trong hồ sơ năng lực
tham gia thực hiện đề án, dự án, báo cáo và tự chịu trách nhiệm về
những hậu quả, thiệt hại phát sinh do khai báo không trung thực.
- Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng
nước và xả nước thải vào nguồn nước có trách nhiệm:
+ Tuân thủ các quy định điều kiện về năng lực khi thực hiện việc lập đề
án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tài nguyên nước quy
định tại Thông tư này. Trường hợp thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện
việc lập đề án, báo cáo thì phải lựa chọn tổ chức, cá nhân hành nghề có
đủ điều kiện về năng lực theo quy định của Thông tư này;
+ Khi nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tài nguyên nước phải nộp kèm
theo bản sao hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập đề
án, báo cáo đó.
- Luật Tài nguyên nước năm 2012.
- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ.
- Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.
- Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ.
- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ.
- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường.
- Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường.
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum.
- Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Kon Tum.
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Mẫu 03
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT
Kính gửi: ..............................................................................................(1)
1. Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép:
1.1. Tên tổ chức/cá nhân (đối với tổ chức ghi đầy đủ tên theo Quyết định thành lập hoặc Giấy
đăng ký kinh doanh; đối với cá nhân ghi đầy đủ họ tên theo Chứng minh nhân
dân):................................................................................................................
1.2. Số Giấy đăng ký kinh doanh, nơi cấp, ngày cấp hoặc số Quyết định thành lập, cơ quan ký
quyết định (đối với tổ chức)/số Chứng minh nhân dân, nơi cấp, ngày cấp (đối với cá
nhân):…………………………………………………………………..
1.3. Địa chỉ (đối với tổ chức ghi địa chỉ trụ sở chính theo Giấy đăng ký kinh doanh hoặc
Quyết định thành lập; đối với cá nhân ghi theo địa chỉ hộ khẩu thường trú):….…
1.4. Điện thoại:………….…… Fax:……..……… Email: …...............................
2. Nội dung đề nghị cấp phép:
2.1. Vị trí công trình khai thác:............................................................................(2)
2.2. Mục đích khai thác, sử dụng nước:......................................................................(3)
2.3. Tầng chứa nước khai thác:...........................................................................(4)
2.4. Số giếng khai thác (hố đào/hành lang/mạch lộ/hang động):......................(5)
2.5. Tổng lượng nước khai thác:.....................................................(m3/ngày đêm)
2.6. Thời gian đề nghị cấp phép: (tối đa là 10 năm)...............................................
Số hiệu, vị trí và thông số của công trình khai thác cụ thể như sau:
Tọa độ
Chiều
(VN2000,
Chiều sâu
Lưu
Chế độ
Tầng
Chiều sâu sâu mực
kinh
tuyến
đoạn
thu
Số
lượng
khai thác
chứa
mực nước
nước
trục..., múi
nước (m)
hiệu
(m3/ngày (giờ/ngày
nước
tĩnh (m)
động lớn
chiếu...)
đêm)
đêm)
khai thác
nhất (m)
X
Y
Từ
Đến
3. Giấy tờ, tài liệu nộp kèm theo Đơn này gồm có:
- Sơ đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đất.
- Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất kèm theo phương án khai thác
đối với công trình có quy mô từ 200 m3/ngày đêm trở lên hoặc báo cáo kết quả thi công giếng khai
thác đối với công trình có quy mô nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm (đối với trường hợp chưa có công
trình khai thác nước dưới đất).
- Báo cáo hiện trạng khai thác (đối với trường hợp công trình khai thác nước dưới đất đang
hoạt động).
- Phiếu kết quả phân tích chất lượng nguồn nước dưới đất không quá sáu (06) tháng tính đến
thời điểm nộp hồ sơ.
- Văn bản góp ý và tổng hợp tiếp thu, giải trình lấy ý kiến cộng đồng (đối với trường hợp
công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất có lưu lượng từ 12.000 m3/ngày đêm trở lên và không
có yếu tố bí mật quốc gia).
- Các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan.
4. Cam kết của tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép:
- (Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) cam đoan các nội dung, thông tin trong Đơn này và
các giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
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- (Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) cam kết chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của
Giấy phép và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quy định tại Khoản 2 Điều 43 của Luật tài nguyên nước
và quy định của pháp luật có liên quan.
- (Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) đã gửi một (01) bộ hồ sơ tới Sở Tài nguyên và Môi
trường tỉnh/thành phố..........................................................................(6)
Đề nghị (cơ quan cấp phép) xem xét, cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất cho (tổ
chức/cá nhân đề nghị cấp phép)./.
......, ngày.......tháng.......năm........
Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép
Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu có)

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN:
(1) Tên cơ quan cấp phép: Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp cấp phép thuộc thẩm
quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp tỉnh đối với trường hợp cấp phép thuộc thẩm
quyền của UBND cấp tỉnh (theo quy định tại Điều 28 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27
tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước).
(2) Ghi rõ địa chỉ cụ thể hoặc thôn/ấp.....xã/phường....huyện/quận....tỉnh/thành phố..... nơi bố trí
công trình khai thác nước dưới đất; trường hợp công trình khai thác bố trí trong nhiều đơn vị hành
chính thì ghi cụ thể số lượng giếng khai thác trên từng đơn vị hành chính.
(3) Ghi rõ khai thác nước dưới đất để cấp nước cho mục đích: sinh hoạt, sản xuất, tưới, nuôi trồng
thủy sản.....; trường hợp khai thác nước dưới đất để cấp nước cho nhiều mục đích thì ghi rõ lưu
lượng để cấp cho từng mục đích.
(4) Ghi rõ tầng chứa nước khai thác; trường hợp khai thác nước dưới đất trong nhiều tầng chứa
nước thì ghi rõ lưu lượng khai thác trong từng tầng chứa nước.
(5) Ghi rõ số lượng giếng khai thác hoặc số hố đào/hành lang/mạch lộ/hang động; trường hợp khai
thác nước dưới đất trong nhiều tầng chứa nước thì ghi rõ số lượng giếng trong từng tầng chứa nước.
(6) Phần ghi này áp dụng cho trường hợp cấp phép thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi
trường.
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Mẫu 25
(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP)
(Trang bìa trong)

BÁO CÁO KẾT QUẢ THĂM DÒ
ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT
………………..(1)
(Đối với công trình thăm dò có quy mô từ 200 m3/ngày đêm trở lên)

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
Ký (đóng dấu nếu có)

ĐƠN VỊ LẬP BÁO CÁO
Ký, đóng dấu

Địa danh, tháng…./năm…..
(1)

Ghi tên công trình, vị trí và lưu lượng khai thác
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HƯỚNG DẪN
NỘI DUNG BÁO CÁO KẾT QUẢ THĂM DÒ
ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT
(Đối với công trình thăm dò có quy mô từ 200 m3/ngày đêm trở lên)
MỞ ĐẦU
1. Trình bày tóm tắt các thông tin của tổ chức/cá nhân là chủ đầu tư công trình thăm dò
nước dưới đất (tên, địa chỉ trụ sở chính, lĩnh vực hoạt động theo Giấy đăng ký kinh doanh
hoặc Quyết định thành lập đối với tổ chức; họ tên, số CMND, nơi cấp, ngày cấp theo Chứng
minh nhân dân, địa chỉ thường trú đối với cá nhân).
2. Thuyết minh các căn cứ của việc thăm dò nước dưới đất, gồm: Giấy phép thăm dò
nước dưới đất, Đề án thăm dò nước dưới đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Khái quát các nội dung cơ bản của báo cáo, bao gồm các nội dung chủ yếu về đặc
điểm địa lý tự nhiên, xã hội khu vực thăm dò, nội dung, phương pháp, khối lượng thăm dò đã
thực hiện, các đặc điểm cơ bản về nguồn nước dưới đất; về bố trí công trình khai thác và tính
toán trữ lượng, ảnh hưởng của công trình khai thác đến nguồn nước, môi trường các công
trình khai thác nước dưới đất khác và biện pháp giảm thiểu; về thiết kế công trình khai thác và
phương án khai thác nước dưới đất.
4. Thống kê các tài liệu sử dụng làm căn cứ lập báo cáo, gồm: các quy hoạch tài nguyên
nước, quy hoạch cấp nước có liên quan; các thông tin, số liệu, tài liệu, báo cáo thu thập được
trong quá trình thăm dò; các thông tin, số liệu thu được khi thi công các hạng mục thăm dò;
các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các tài liệu khác có liên
quan.
5. Trình bày đầy đủ các thông tin về năng lực của tổ chức, cá nhân lập báo cáo và đánh
giá việc đáp ứng các điều kiện theo quy định; danh sách các thành viên tham gia lập báo cáo.
Chương I
ĐIỀU KIỆN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN, XÃ HỘI KHU VỰC THĂM DÒ
I. Trình bày tổng quan về điều kiện địa lý tự nhiên, kinh tế, xã hội khu vực thăm dò và
các yếu tố có liên quan, ảnh hưởng đến nguồn nước, đến việc khai thác, sử dụng nước trên cơ
sở các thông tin, số liệu thu được sau khi thực hiện thăm dò.
II. Trình bày cụ thể các nội dung, thông tin, số liệu về điều kiện địa lý tự nhiên, xã hội
trên cơ sở các thông tin, số liệu sau khi thực hiện thăm dò, với các nội dung chủ yếu sau:
1. Vị trí hành chính, tọa độ các điểm góc (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục, múi
chiếu) giới hạn phạm vi công trình thăm dò nước dưới đất, kèm theo hình vẽ thể hiện vị trí khu
vực thăm dò và mối liên kết với các khu vực lân cận.
2. Đặc điểm địa hình, địa mạo, khí tượng, thủy văn, hải văn khu vực thăm dò; đánh giá
ảnh hưởng của các yếu tố này đến việc hình thành trữ lượng, đặc điểm động thái, chất lượng
nước của nguồn nước dưới đất trong khu vực thăm dò.
3. Đặc điểm phân bố dân cư, mật độ dân số và các yếu tố kinh tế, xã hội khác có liên
quan đến hoạt động khai thác, sử dụng nước nói chung, nước dưới đất nói riêng để cấp nước
sinh hoạt tại khu vực thăm dò và các khu vực khác có liên quan.
4. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (công nghiệp, nông nghiệp, chăn nuôi,
dịch vụ, nuôi trồng thủy sản...) tại khu vực thăm dò và tình hình khai thác, sử dụng nguồn
nước phục vụ các hoạt động đó.
III. Tổng hợp các vấn đề đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội có liên quan đến nguồn nước,
đến việc khai thác, sử dụng nước đã được làm rõ trong quá trình thực hiện thăm dò.
Chương II
NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, KHỐI LƯỢNG THĂM DÒ ĐÃ THỰC HIỆN
I. Trình bày tổng quan về nội dung, phương pháp, khối lượng thăm dò đã thực hiện và
các vấn đề liên quan, ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình thi công thăm dò.
II. Trình bày cụ thể các nội dung, thông tin, số liệu về việc thi công các hạng mục thăm
dò, với các nội dung chủ yếu sau:
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1. Thuyết minh, mô tả nội dung, phương pháp, thời gian, trình tự thực hiện, kết quả thi
công từng hạng mục thăm dò.
2. Đánh giá việc tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, yêu cầu kỹ thuật và mức độ hoàn
thành về nội dung, khối lượng, chất lượng từng hạng mục thăm dò so với phê duyệt.
3. Thuyết minh cụ thể các nội dung, khối lượng thay đổi, điều chỉnh của từng hạng mục
thăm dò (nếu có) so với phê duyệt.
III. Tổng hợp, đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu thăm dò, mức độ tin cậy của
các thông tin, số liệu thu được trong quá trình thăm dò được sử dụng để lập báo cáo và lập
bảng tổng hợp nội dung, khối lượng thăm dò đã thực hiện.
Chương III
ĐẶC ĐIỂM NGUỒN NƯỚC DƯỚI ĐẤT KHU VỰC THĂM DÒ
I. Trình bày tổng quan về đặc điểm nguồn nước dưới đất trên cơ sở các thông tin, số liệu
được cập nhật sau khi thực hiện thăm dò.
II. Trình bày cụ thể các nội dung, thông tin, số liệu về đặc điểm nguồn nước dưới đất,
hiện trạng khai thác nước dưới đất và các nguồn thải khu vực thăm dò trên cõ sở các thông
tin, số liệu ðýợc cập nhật sau khi thực hiện thãm dò, với các nội dung chủ yếu sau:
1. Thống kê, tổng hợp, đánh giá các thông tin, số liệu được cập nhật, bổ sung về đặc
điểm nguồn nước dưới đất sau khi thực hiện thăm dò.
2. Trên cơ sở thông tin, số liệu đã được cập nhật nêu trên tiến hành mô tả đặc điểm của
nguồn nước dưới đất tại khu vực thăm dò.
a) Đặc điểm của các tầng chứa nước
Mô tả các đặc điểm, đặc trưng của các tầng chứa nước trong phạm vi vùng ảnh hưởng
của công trình, gồm các thông tin, số liệu về phạm vi, chiều sâu phân bố, chiều dày, thành
phần đất đá, đặc tính thấm nước, chứa nước, động thái, chiều sâu và cao độ mực nước.
Mô tả địa tầng, khoảng chiều sâu phân bố và thành phần từng lớp đất đá tại các giếng
khoan thăm dò.
Riêng đối với công trình thăm dò có quy mô từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên cần phải mô
tả các đặc điểm nguồn cấp, miền cấp, miền thoát, hướng dòng chảy của nước dưới đất; biên
và điều kiện biên của các tầng chứa nước; quan hệ của nước dưới đất với nước mặt, với các
yếu tố khí tượng, thủy văn, hải văn, quan hệ thủy lực giữa các tầng chứa nước tại khu vực
thăm dò; đánh giá trữ lượng, chất lượng nước và khả năng khai thác của các tầng chứa nước
trong khu vực thăm dò.
b) Đặc điểm các tầng cách nước
Mô tả đặc điểm lớp thấm nước yếu, cách nước trong khu vực thăm dò, gồm các thông
tin, số liệu về phạm vi phân bố theo diện tích và chiều sâu; chiều sâu phân bố, chiều dày,
thành phần đất đá, tính chất thấm nước và cách nước.
c) Đặc điểm chất lượng nước
Mô tả đặc điểm, đặc trưng về chất lượng nước dưới đất khu vực thăm dò, tình hình ô
nhiễm, xâm nhập mặn của các tầng chứa nước.
d) Bản đồ hoặc sơ đồ địa chất thủy văn
Riêng đối với công trình thăm dò có quy mô từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên cần phải mô
tả, thuyết minh các nội dung chủ yếu của bản đồ hoặc sơ đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 1:25.000
hoặc lớn hơn, các mặt cắt kèm theo nhằm làm rõ các đặc điểm về địa chất thủy văn của khu
vực thăm dò và các khu vực có liên quan.
3. Hiện trạng khai thác nước dưới đất và các nguồn thải khu vực thăm dò
a) Thống kê, tổng hợp các công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất hiện có trong khu
vực thăm dò, gồm các thông tin chủ yếu: tên chủ công trình, loại hình công trình khai thác, vị
trí, chiều sâu; khoảng cách đến công trình khai thác; lưu lượng, mực nước, chế độ khai thác;
mục đích khai thác, sử dụng nước của từng công trình; tổng số công trình, tổng lưu lượng khai
thác nước dưới đất của các công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất trong khu vực thăm dò
và theo từng tầng chứa nước khai thác chủ yếu;
b) Thống kê, tổng hợp các nguồn thải chủ yếu (bãi rác, bãi chôn lấp chất thải, nghĩa
615

trang, kho chứa hóa chất, các nguồn nước mặt bị ô nhiễm) theo các số liệu điều tra trong khu
vực thăm dò, gồm các thông tin chủ yếu: vị trí, quy mô, tính chất ô nhiễm và khoảng cách đến
công trình khai thác nước dưới đất.
4. Đánh giá chất lượng nước của tầng chứa nước dự kiến khai thác
Đánh giá chất lượng nước theo Quy chuẩn về chất lượng nước ngầm và theo tiêu chuẩn,
quy chuẩn chất lượng nước cho mục đích sử dụng.
5. Đánh giá cân bằng nước
Riêng đối với công trình thăm dò có quy mô từ 10.000 m3/ngày đêm trở lên cần phải
tính toán, đánh giá cân bằng nước, đánh giá các nguồn hình thành trữ lượng khai thác nước
dưới đất tại khu vực thăm dò.
III. Nhận xét, đánh giá những kết quả đạt được về đặc điểm nguồn nước dưới đất tại khu
vực thăm dò qua các thông tin, số liệu được cập nhật sau khi thăm dò và khả năng khai thác
của tầng chứa nước thăm dò, kết luận lựa chọn tầng chứa nước khai thác; tổng hợp các vấn đề
chưa được làm rõ trong quá trình thăm dò.
Chương IV
BỐ TRÍ SƠ ĐỒ KHAI THÁC VÀ TÍNH TOÁN TRỮ LƯỢNG
I. Tính toán các thông số địa chất thuỷ văn
Thuyết minh cụ thể việc tính toán xác định các thông số địa chất thủy văn theo tài liệu
thí nghiệm thấm; luận chứng lựa chọn các thông số địa chất thủy văn phục vụ công tác tính
trữ lượng.
Riêng trường hợp thăm dò có kết hợp lắp đặt giếng khai thác thì phải thuyết minh việc
tính toán xác định hiệu suất giếng theo tài liệu bơm giật cấp.
II. Bố trí sơ đồ khai thác nước dưới đất
1. Luận chứng lựa chọn lưu lượng khai thác từng công trình (giếng khoan, giếng đào, hố
đào, hành lang, mạch lộ).
2. Thuyết minh, mô tả sơ đồ khai thác gồm các thông tin chủ yếu: số lượng, vị trí, tọa
độ, chiều sâu, lưu lượng của từng công trình (giếng khoan, giếng đào, hố đào, hành lang,
mạch lộ) và khoảng cách giữa chúng, kèm theo sơ đồ khu vực và vị trí công trình khai thác
nước dưới đất.
Yêu cầu nội dung của sơ đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đất phải
thể hiện được các thông tin chính gồm: các thông tin nền (ranh giới, địa danh hành chính; yếu
tố địa hình, hệ thống sông suối, đường giao thông, dân cư...) và các thông tin chuyên đề (ranh
giới các tầng chứa nước; vị trí, các thông số chính của công trình khai thác nước dưới đất và
các công trình khai thác đang hoạt động khu vực xung quanh).
III. Mực nước hạ thấp cho phép
Luận chứng, thuyết minh giới hạn hạ thấp mực nước cho phép trong tầng chứa nước dự
kiến khai thác.
IV. Tính toán, dự báo hạ thấp mực nước
1. Đối với công trình quy mô từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên.
Thuyết minh cụ thể việc tính toán dự báo hạ thấp mực nước tại công trình khai thác,
gồm các nội dung chính: lựa chọn phương pháp tính trữ lượng; sơ đồ hóa trường thấm; xác
định các điều kiện biên; lập luận chọn các thông số tính toán; xác định các công trình khai
thác nước dưới đất nằm trong vùng ảnh hưởng của công trình để tính can nhiễu mực nước;
tính toán dự báo hạ thấp mực nước tại công trình trong thời gian khai thác, trong đó có tính
đến ảnh hưởng can nhiễu của các công trình khai thác nước dưới đất khác nằm trong vùng ảnh
hưởng của công trình.
Riêng đối với trường hợp công trình khai thác có quy mô từ 10.000 m3/ngày đêm trở
lên, trong vùng có điều kiện địa chất thủy văn phức tạp hoặc vùng đã có nhiều công trình khai
thác nước dưới đất đang hoạt động thì phải đánh giá trữ lượng bằng phương pháp mô hình số.
2. Đối với công trình có quy mô từ 200 m3/ngày đêm đến 3.000 m3/ngày đêm.
Thuyết minh cụ thể việc tính toán dự báo hạ thấp mực nước gồm các nội dung chính:
lập đồ thị bơm hút nước thí nghiệm và dự báo hạ thấp mực nước trong thời gian khai thác
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theo đồ thị.
V. Đánh giá kết quả tính toán dự báo hạ thấp mực nước với mực nước hạ thấp cho phép
và đánh giá tính hợp lý về mặt kinh tế, kỹ thuật của sơ đồ khai thác.
Chương V
ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG TRÌNH KHAI THÁC ĐẾN NGUỒN NƯỚC,
MÔI TRƯỜNG, CÁC CÔNG TRÌNH KHAI THÁC,
SỬ DỤNG NƯỚC KHÁC VÀ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU
I. Trình bày tổng quan những ảnh hưởng của công trình khai thác nước dưới đất đến
nguồn nước, môi trường và các công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất đang hoạt động.
II. Đánh giá những ảnh hưởng, tác động cụ thể của việc khai thác nước dưới đất tại công
trình đến nguồn nước, môi trường, các công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất khác đang
hoạt động và đề xuất biện pháp giảm thiểu, gồm các nội dung chính sau:
1. Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác nước tại công trình đến sự suy giảm
mực nước, trữ lượng nguồn nước dưới đất trong khu vực khai thác.
2. Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác nước tại công trình đến khả năng
sụt lún đất, gia tăng ô nhiễm, xâm nhập mặn vào các tầng chứa nước và ảnh hưởng đến các
dòng mặt.
3. Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác nước tại công trình đến sự suy giảm
lưu lượng, mực nước, biến đổi chất lượng nước của các công trình khai thác nước dưới đất
khác nằm trong vùng ảnh hưởng của công trình.
4. Thuyết minh cụ thể các biện pháp giảm thiểu và đánh giá tính khả thi của chúng đối
với các tác động chính do công trình khai thác gây ra đến nguồn nước, môi trường và các
công trình khai thác nước dưới đất khác đang hoạt động; trình bày phương án đối phó trong
trường hợp xảy ra sự cố khi khai thác nước dưới đất tại công trình và đánh giá tính khả thi của
phương án.
III. Nhận xét, đánh giá và tổng hợp, xác định các tác động có mức độ ảnh hưởng lớn,
sâu sắc đến nguồn nước, môi trường và các công trình khai thác nước dưới đất khác đang hoạt
động do việc khai thác nước tại công trình.
Chương VI
THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH VÀ PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT
I. Thiết kế công trình khai thác nýớc dýới ðất:
Luận chứng, thuyết minh, mô tả thiết kế từng công trình (giếng khoan,giếng đào,hố
đào,hành lang,mạch lộ,hang động) trong sơ đồ công trình khai thác nước dưới đất.
II. Thuyết minh, trình bày cụ thể phương án khai thác nước dưới đất, với các nội dung
chính sau:
1. Thuyết minh nhu cầu, mục đích sử dụng nước; xây dựng biểu đồ dùng nước theo
từng tháng trong năm và theo từng giai đoạn trong thời gian đề nghị cấp phép khai thác.
2. Thuyết minh, trình bày cụ thể các thông số khai thác của công trình gồm: lưu lượng,
mực nước tĩnh, mực nước động, chế độ khai thác của từng giếng khoan (hoặc giếng đào/hố
đào/hành lang/mạch lộ/hang động) trong công trình.
III. Thuyết minh, trình bày cụ thể phương án quan trắc, giám sát hoạt động khai thác
nước dưới đất tại công trình, gồm các nội dung chính sau:
1. Luận chứng xác định số lượng, vị trí, kết cấu công trình quan trắc và thuyết minh, mô
tả kế hoạch xây dựng.
2. Luận chứng lựa chọn các thông số quan trắc, chế độ quan trắc.
3. Thuyết minh, mô tả phương án lắp đặt thiết bị quan trắc tại công trình khai thác, công
trình quan trắc và phương án bố trí nhân lực thực hiện việc quan trắc, giám sát hoạt động khai
thác nước dưới đất.
IV. Các vùng bảo hộ vệ sinh của công trình khai thác:
Luận chứng xác định phạm vi các vùng bảo hộ vệ sinh của công trình khai thác; thuyết
minh việc thiết lập, xây dựng vùng bảo hộ vệ sinh và quy định các nội dung cần phải tuân thủ
trong vùng bảo hộ vệ sinh của công trình khai thác.
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V. Các cam kết của chủ công trình:
1. Các cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực cũng như nguồn gốc của các
thông tin, số liệu trình bày trong báo cáo.
2. Trình bày cụ thể các cam kết của chủ công trình, gồm việc thực hiện đúng, đầy đủ các
quy định trong nội dung Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất nếu được cấp phép; tuân
thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành trong lĩnh vực cấp nước; tuân thủ việc
quan trắc, giám sát hoạt động khai thác nước dưới đất tại công trình, chế độ báo cáo đối với
cơ quan quản lý và các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước; cam kết thực
hiện đúng, đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Phụ lục kèm theo Báo cáo:
1. Bản đồ hoặc sơ đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 1:25.000 hoặc lớn hơn kèm theo mặt cắt.
2. Sơ đồ tài liệu thực tế thăm dò nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000 hoặc lớn hơn.
3. Bản vẽ hoàn công công trình thăm dò nước dưới đất.
4. Bản vẽ thiết kế công trình khai thác nước dưới đất và công trình quan trắc.
5. Các tài liệu có liên quan khác (nếu có).
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Mẫu số 26
(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP)
(Trang bìa trong)

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THI CÔNG GIẾNG KHAI THÁC
………………..(1)
(Đối với công trình thăm dò có quy mô nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm)

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
Ký (đóng dấu nếu có)

ĐƠN VỊ LẬP BÁO CÁO
Ký, đóng dấu

Địa danh, tháng…./năm…..
(1)

Ghi tên công trình, vị trí và lưu lượng khai thác

619

HƯỚNG DẪN
NỘI DUNG BÁO CÁO KẾT QUẢ THI CÔNG GIẾNG KHAI THÁC
(Đối với công trình thăm dò có quy mô nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm)
Mở đầu
1. Trình bày tóm tắt các thông tin của tổ chức/cá nhân là chủ đầu tư công trình thăm dò nước
dưới đất (tên, địa chỉ trụ sở chính, lĩnh vực hoạt động theo Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết
định thành lập đối với tổ chức; họ tên, số CMND, nơi cấp, ngày cấp theo Chứng minh nhân dân, địa
chỉ thường trú đối với cá nhân).
2. Thuyết minh các căn cứ của việc thăm dò nước dưới đất, gồm: giấy phép thăm dò nước
dưới đất được cấp, hồ sơ thiết kế giếng thăm dò được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Khái quát các nội dung cơ bản của báo cáo bao gồm các nội dung chủ yếu về kết quả thi
công thăm dò, lắp đặt giếng khai thác; về ảnh hưởng của giếng khai thác đến các công trình khai
thác khác đang hoạt động và phương án khai thác nước dưới đất.
4. Thống kê các tài liệu sử dụng làm căn cứ lập báo cáo, gồm: các quy hoạch tài nguyên nước,
quy hoạch cấp nước có liên quan; các thông tin, số liệu, tài liệu, báo cáo thu thập được trong quá trình
thăm dò; các thông tin, số liệu khi thi công các hạng mục thăm dò; các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các tài liệu khác có liên quan.
5. Trình bày đầy đủ các thông tin về năng lực của tổ chức, cá nhân lập báo cáo và đánh giá
việc đáp ứng các điều kiện theo quy định; danh sách các thành viên tham gia lập báo cáo.
I. Kết quả thi công thăm dò, lắp đặt giếng khai thác
1. Vị trí hành chính, tọa độ các điểm góc (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục, múi chiếu)
giới hạn phạm vi bố trí giếng thăm dò nước dưới đất kèm theo hình vẽ thể hiện vị trí khu vực thăm dò
và mối liên kết với các khu vực lân cận.
2. Trình bày tổng quan về nội dung, phương pháp, khối lượng thăm dò đã thực hiện và các
vấn đề liên quan trong quá trình thi công thăm dò.
3. Trình bày cụ thể các nội dung, thông tin, số liệu về việc thi công các hạng mục thăm dò,
gồm các nội dung chủ yếu sau:
a) Thuyết minh, mô tả nội dung, phương pháp, thời gian, trình tự thực hiện, kết quả thi công
đối với từng hạng mục công tác (khoan, bơm, lấy và phân tích mẫu nước);
b) Trình bày cụ thể việc tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, yêu cầu kỹ thuật và mức độ
hoàn thành về nội dung, khối lượng, chất lượng từng hạng mục công tác (khoan, bơm, lấy và phân
tích mẫu nước) so với phê duyệt;
c) Thuyết minh cụ thể các nội dung, khối lượng thay đổi, điều chỉnh của từng hạng mục
công tác (nếu có) so với phê duyệt.
4. Kết quả thăm dò
a) Mô tả địa tầng tại các giếng khoan thăm dò, gồm các nội dung chính: chiều sâu phân bố,
chiều dày, thành phần của các lớp đất đá khoan qua;
b) Mô tả cấu trúc hoàn công của các giếng khoan, gồm các nội dung chính: chiều sâu, đường
kính, chiều dài các đoạn ống chống, ống lọc, ống lắng; các đoạn chèn, trám và vật liệu chèn, trám
xung quanh thành giếng khoan;
c) Thuyết minh cụ thể công tác bơm nước thí nghiệm tại từng giếng, gồm các nội dung chính
sau: mực nước tĩnh trước khi bơm, lưu lượng bơm, mực nước động và hạ thấp mực nước, thời gian
bơm và thời gian hồi phục mực nước sau khi dừng bơm; lập đồ thị kết quả bơm nước thí nghiệm và
luận chứng lựa chọn lưu lượng khai thác hợp lý;
d) Tổng hợp kết quả phân tích mẫu nước, đánh giá chất lượng nước theo quy chuẩn chất lượng
nước ngầm và theo tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng nước cho mục đích sử dụng.
5. Tổng hợp, đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu thăm dò và lập bảng tổng hợp nội
dung, khối lượng thăm dò đã thực hiện.
620

II. Đánh giá ảnh hưởng khai thác của công trình đến công trình khai thác khác và thiết
kế phương án khai thác nước dưới đất
1. Đánh giá ảnh hưởng khai thác của công trình đến công trình khai thác nước dưới đất khác
đang hoạt động.
Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác nước dưới đất tại công trình đến lưu lượng,
mực nước, biến đổi chất lượng nước của các công trình khai thác nước dưới đất khác đang hoạt
động nằm trong phạm vi bán kính 200m xung quanh công trình.
2. Thuyết minh, trình bày cụ thể phương án khai thác nước dưới đất, với các nội dung chính
sau:
a) Thuyết minh nhu cầu, mục đích sử dụng nước; xây dựng biểu đồ dùng nước theo từng
tháng trong năm;
b) Thuyết minh, mô tả sơ đồ khai thác gồm các thông tin chủ yếu: số lượng, vị trí, tọa độ,
chiều sâu, lưu lượng của từng giếng và khoảng cách giữa chúng, kèm theo sơ đồ khu vực và vị trí
công trình khai thác nước dưới đất.
Yêu cầu nội dung của sơ đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đất phải thể
hiện được các thông tin chính gồm: các thông tin nền (ranh giới, địa danh hành chính; yếu tố địa
hình, hệ thống sông suối, đường giao thông, dân cư...)và các thông tin chuyên đề (ranh giới các tầng
chứa nước; vị trí, các thông số chính của công trình khai thác nước dưới đất và các công trình khai
thác đang hoạt động khu vực xung quanh).
c) Thuyết minh, trình bày cụ thể các thông số khai thác của từng giếng, gồm: lưu lượng,
mực nước tĩnh, mực nước động, chế độ khai thác.
3. Thuyết minh, trình bày cụ thể phương án quan trắc, giám sát hoạt động khai thác tại công
trình, gồm các nội dung chính: thông số quan trắc, chế độ quan trắc, phương án lắp đặt thiết bị, bố
trí nhân lực quan trắc.
4. Thuyết minh các vùng bảo hộ vệ sinh của công trình khai thác, gồm các nội dung chính:
cơ sở xác định các vùng bảo hộ vệ sinh, thuyết minh việc thiết lập, xây dựng và quy định các nội
dung cần phải tuân thủ trong vùng bảo hộ vệ sinh của công trình khai thác.
5. Các cam kết của chủ công trình
a) Các cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực cũng như nguồn gốc của các thông
tin, số liệu trình bày trong báo cáo;
b) Trình bày các cam kết của chủ công trình, gồm việc thực hiện đúng, đầy đủ các quy định
trong nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất nếu được cấp phép; tuân thủ các tiêu
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành trong lĩnh vực cấp nước; tuân thủ việc quan trắc, giám sát
hoạt động khai thác nước dưới đất tại công trình, chế độ báo cáo đối với cơ quan quản lý và các quy
định của pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước; cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các nghĩa vụ về
tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Kết luận và kiến nghị
Phụ lục kèm theo Báo cáo:
1. Bản vẽ hoàn công cột địa tầng và cấu trúc giếng khoan.
2. Các tài liệu có liên quan khác (nếu có).

621

Mẫu 27
(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP)
(Trang bìa trong)

BÁO CÁO
HIỆN TRẠNG KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT
………………..(1)
(Trường hợp công trình khai thác nước dưới đất đang hoạt động)

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
Ký (đóng dấu nếu có)

ĐƠN VỊ LẬP BÁO CÁO
Ký, đóng dấu

Địa danh, tháng…./năm…..
(1)
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HƯỚNG DẪN NỘI DUNG
BÁO CÁO HIỆN TRẠNG KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT
(Trường hợp công trình khai thác nước dưới đất đang hoạt động)
A. ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH CÓ QUY MÔ TỪ 200M3/NGÀY ĐÊM TRỞ LÊN
MỞ ĐẦU
1. Trình bày tóm tắt các thông tin của tổ chức/cá nhân là chủ công trình khai thác nước dưới
đất (tên, địa chỉ trụ sở chính, lĩnh vực hoạt động theo Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định
thành lập đối với tổ chức; họ tên, số CMND, nơi cấp, ngày cấp theo Chứng minh nhân dân, địa chỉ
thường trú đối với cá nhân).
2. Thuyết minh, trình bày các thông tin, thông số cơ bản của công trình khai thác nước dưới
đất, gồm: loại hình công trình, mục đích khai thác, sử dụng nước; đối tượng, phạm vi cấp nước;
năm xây dựng và vận hành công trình; tổng số giếng khoan (giếng đào/hố đào/hành lang/mạch
lộ/hang động), tổng lưu lượng khai thác của công trình; tầng chứa nước khai thác hoặc chiều sâu
khai thác.
3. Khái quát các nội dung cơ bản của báo cáo, bao gồm các nội dung chủ yếu về đặc điểm tự
nhiên, xã hội, các đặc điểm cơ bản về nguồn nước dưới đất, hiện trạng khai thác và các nguồn thải
khu vực khai thác; về hiện trạng công trình và tình hình khai thác nước dưới đất; ảnh hưởng của
công trình khai thác đến nguồn nước, môi trường, các công trình khai thác khác và kế hoạch khai
thác, sử dụng nước dưới đất.
4. Thống kê các tài liệu sử dụng làm căn cứ lập báo cáo khai thác nước dưới đất gồm: các quy
hoạch tài nguyên nước, quy hoạch cấp nước có liên quan; các báo cáo, tài liệu điều tra, đánh giá,
quan trắc dưới đất đã thực hiện tại khu vực khai thác; các báo cáo, tài liệu, số liệu khi thăm dò, thi
công, xây dựng, vận hành công trình khai thác nước dưới đất; các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các tài liệu khác có liên quan.
5. Trình bày đầy đủ các thông tin về năng lực của tổ chức, cá nhân lập báo cáo khai thác nước
dưới đất và đánh giá việc đáp ứng các điều kiện theo quy định; danh sách các thành viên tham gia
lập báo cáo.
Chương I
ĐIỀU KIỆN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN, XÃ HỘI KHU VỰC KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT
I. Trình bày tổng quan về điều kiện địa lý, tự nhiên, xã hội khu vực khai thác nước dưới đất và
các yếu tố liên quan, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước dưới đất tại khu vực khai thác.
II. Trình bày cụ thể các nội dung, thông tin, số liệu về điều kiện địa lý tự nhiên, xã hội khu
vực khai thác, với các nội dung chủ yếu sau:
1. Vị trí hành chính, tọa độ các điểm góc (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục, múi chiếu)
giới hạn phạm vi bố trí công trình khai thác nước dưới đất kèm theo hình vẽ thể hiện vị trí khu vực
khai thác nước dưới đất và mối liên hệ với các khu vực lân cận.
2. Đặc điểm địa hình, địa mạo, khí tượng, thủy văn, hải văn khu vực khai thác; đánh giá ảnh
hưởng của các yếu tố này đến việc hình thành trữ lượng, đặc điểm động thái, chất lượng của nguồn
nước dưới đất trong khu vực khai thác nước dưới đất.
3. Đặc điểm phân bố dân cư, mật độ dân số và các yếu tố kinh tế, xã hội khác có liên quan đến
hoạt động khai thác, sử dụng nước nói chung, nước dưới đất nói riêng để cấp nước sinh hoạt tại khu
vực khai thác nước dưới đất và các khu vực khác có liên quan.
4. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ chủ yếu (công nghiệp, nông nghiệp, chăn nuôi,
dịch vụ, nuôi trồng thủy sản...) tại khu vực khai thác và tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước
phục vụ các hoạt động đó.
III. Đánh giá, nhận xét xác định các yếu tố chủ yếu về đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội có
ảnh hưởng lớn, trực tiếp đến nguồn tài nguyên nước dưới đất tại khu vực khai thác.
Chương II
ĐẶC ĐIỂM NGUỒN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÀ HIỆN TRẠNG KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI
ĐẤT, HIỆN TRẠNG CÁC NGUỒN THẢI TẠI KHU VỰC KHAI THÁC
I. Trình bày tổng quan về đặc điểm nguồn nước dưới đất và hiện trạng khai thác nước dưới
đất, hiện trạng các nguồn thải, các vấn đề liên quan, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước dưới đất
tại khu vực khai thác.
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II. Trình bày cụ thể các nội dung, thông tin, số liệu về đặc điểm nguồn nước dưới đất, hiện
trạng khai thác nước dưới đất, hiện trạng các nguồn thải trong khu vực khai thác, với các nội dung
chủ yếu sau:
1. Tình hình điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất, hiện trạng khai thác và các nguồn
thải tại khu vực khai thác
a) Thống kê, tổng hợp các kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất, các kết quả
điều tra, thống kê hiện trạng khai thác nước dưới đất, các kết quả thăm dò, thi công công trình khai
thác và các tài liệu điều tra, đánh giá các nguồn thải đã thực hiện tại khu vực khai thác nước dưới
đất;
b) Phân tích, đánh giá các kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nước đã thực hiện; lựa chọn
các thông tin, số liệu được sử dụng để lập báo cáo.
2. Trên cơ sở kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất nêu trên, tiến hành mô tả đặc
điểm nguồn nước dưới đất tại khu vực khai thác
a) Đặc điểm của các tầng chứa nước
Mô tả đặc điểm các tầng chứa nước trong khu vực khai thác, gồm các thông tin, số liệu về
phạm vi, chiều sâu phân bố, chiều dày, thành phần đất đá, đặc tính thấm nước, chứa nước, động
thái, chiều sâu mực nước của từng tầng chứa nước.
Riêng đối với công trình khai thác có quy mô từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên cần phải mô tả
các đặc điểm nguồn cấp, vùng cấp, vùng thoát, hướng dòng chảy, quan hệ của nước dưới đất với
các nguồn nước mặt, nước mưa và các tầng chứa nước khác.
b) Đặc điểm của các tầng cách nước
Mô tả đặc điểm lớp thấm nước yếu, cách nước trong khu vực khai thác, gồm các thông tin, số
liệu về phạm vi phân bố theo diện tích và chiều sâu; chiều sâu phân bố, chiều dày, thành phần đất
đá, tính chất thấm nước và cách nước.
c) Đặc điểm chất lượng nước
Mô tả đặc điểm, đặc trưng về chất lượng nước dưới đất, tình hình ô nhiễm, xâm nhập mặn của
các tầng chứa nước trong khu vực khai thác; đánh giá chất lượng nước của tầng chứa nước khai thác
theo Quy chuẩn về chất lượng nước ngầm và theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn cho mục đích sử dụng
nước.
d) Bản đồ hoặc sơ đồ địa chất thủy văn
Riêng đối với công trình khai thác có quy mô từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên phải mô tả, thuyết
minh các nội dung chủ yếu của bản đồ hoặc sơ đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 1:25.000 hoặc lớn hơn, các
mặt cắt kèm theo nhằm làm rõ các đặc điểm về địa chất thủy văn của khu vực khai thác.
đ) Phạm vi ảnh hưởng của công trình khai thác nước dưới đất:
Luận chứng, thuyết minh để làm rõ phạm vi vùng ảnh hưởng của công trình khai thác và
khoanh định trên bản đồ hoặc sơ đồ.
3. Trên cơ sở kết quả điều tra, thống kê hiện trạng khai thác nước dưới đất và các tài liệu điều
tra, đánh giá các nguồn thải nêu trên tiến hành đánh giá với các nội dung chính sau:
a) Hiện trạng khai thác nước dưới đất trong phạm vi ảnh hưởng của công trình khai thác
Thống kê, tổng hợp các công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất hiện có trong phạm vi
vùng ảnh hưởng của công trình khai thác, gồm các thông tin chủ yếu: tên chủ công trình, loại hình
công trình khai thác, vị trí, chiều sâu; khoảng cách đến công trình khai thác; lưu lượng, mực nước,
chế độ khai thác; mục đích khai thác, sử dụng nước của từng công trình; tổng số công trình, tổng
lưu lượng khai thác nước dưới đất của các công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất trên phạm vi
toàn vùng và theo từng tầng chứa nước khai thác chủ yếu.
b) Hiện trạng các nguồn thải trong khu vực khai thác
Thống kê, tổng hợp các nguồn thải chủ yếu (bãi rác, bãi chôn lấp chất thải, nghĩa trang, kho
chứa hóa chất, các nguồn nước mặt bị ô nhiễm) trong khu vực khai thác, gồm các thông tin chủ yếu:
vị trí, quy mô, tính chất ô nhiễm và khoảng cách đến công trình khai thác nước dưới đất.
Riêng đối với trường hợp công trình khai thác có quy mô từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên thì
phải phân tích, đánh giá nguy cơ, mức độ ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm hiện có đến chất lượng
nước của công trình khai thác.
III. Đánh giá, nhận xét xác định các yếu tố chủ yếu về đặc điểm nguồn nước dưới đất, hiện
trạng khai thác nước dưới đất, hiện trạng các nguồn thải trong khu vực khai thác có ảnh hưởng lớn,
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trực tiếp đến công trình, đến trữ lượng khai thác, chất lượng nước tại công trình.
Chương III
HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH VÀ TÌNH HÌNH KHAI THÁC NƯỚC
DƯỚI ĐẤT TẠI CÔNG TRÌNH
I. Trình bày tổng quan về hiện trạng công trình và tình hình khai thác, sử dụng nước dưới đất
tại công trình qua các giai đoạn.
II. Trình bày cụ thể các nội dung về hiện trạng công trình, tình hình khai thác nước tại công
trình, với các nội dung chủ yếu sau:
1. Thuyết minh, mô tả về hiện trạng công trình khai thác nước dưới đất
a) Thuyết minh, mô tả sơ đồ công trình khai thác, gồm các thông tin chính: vị trí, tọa độ,
chiều sâu, kết cấu, lưu lượng, chế độ khai thác, tình trạng hoạt động của từng giếng khoan (giếng
đào,hố đào,hành lang,mạch lộ,hang động) và khoảng cách giữa chúng, kèm theo sơ đồ khu vực và
vị trí công trình khai thác nước dưới đất;
b) Yêu cầu nội dung của sơ đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đất phải thể
hiện được các thông tin chính gồm: các thông tin nền (ranh giới, địa danh hành chính; yếu tố địa
hình, hệ thống sông suối, đường giao thông, dân cư...) và các thông tin chuyên đề (ranh giới các
tầng chứa nước; vị trí, các thông số chính của công trình khai thác nước dưới đất và các công trình
khai thác đang hoạt động khu vực xung quanh);
c) Thuyết minh, mô tả quy trình công nghệ xử lý nước; đánh giá hiệu quả xử lý nước và khả
năng đáp ứng các yêu cầu về chất lượng nước sau xử lý;
d) Thuyết minh công tác quan trắc trong quá trình khai thác, gồm các thông tin chính: mô tả
hệ thống công trình quan trắc, thông số, chế độ quan trắc, thiết bị, nhân lực quan trắc, giám sát hoạt
động khai thác nước dưới đất tại công trình khai thác;
đ) Thuyết minh, mô tả các vùng bảo hộ vệ sinh của công trình khai thác gồm các nội dung
chính: giới hạn, phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh; tình hình chấp hành các quy định trong vùng bảo hộ
vệ sinh.
2. Thuyết minh tình hình khai thác, sử dụng nước dưới đất tại công trình, gồm các thông tin
chủ yếu sau:
a) Thuyết minh, mô tả tình hình khai thác nước dưới đất tại công trình, gồm các thông tin chủ yếu:
năm bắt đầu khai thác; lưu lượng, chế độ khai thác qua từng thời kỳ và lưu lượng, chế độ khai thác hiện
tại kèm theo các bảng, biểu đồ khai thác nước dưới đất;
b) Tổng hợp, đánh giá diễn biến mực nước khai thác qua từng thời kỳ tại công trình, gồm các
thông tin chủ yếu: sự biến đổi mực nước tĩnh, mực nước động qua từng thời kỳ, mực nước hiện tại,
kèm theo bảng biểu, đồ thị diễn biến mực nước đến thời điểm đề nghị cấp phép khai thác tại từng
công trình (giếng khoan, giếng đào,hố đào, hành lang, mạch lộ, hang động).
c) Tổng hợp, thuyết minh cụ thể diễn biến chất lượng nước trong quá trình khai thác tại công
trình, gồm các thông tin chính: sự biến đổi chất lượng nước, tăng thêm chỉ tiêu ô nhiễm, gia tăng
hàm lượng đối với các chỉ tiêu ô nhiễm, độ ổn định của các chỉ tiêu chất lượng nước.
III. Đánh giá, nhận xét, xác định các vấn đề chủ yếu liên quan đến hiện trạng công trình khai
thác, tình hình biến đổi mực nước, chất lượng nước và các vấn đề khai thác, sử dụng nước tại công
trình trong suốt thời gian vận hành công trình đến thời điểm đề nghị cấp phép.
Chương IV
ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG TRÌNH KHAI THÁC ĐẾN NGUỒN NƯỚC, MÔI
TRƯỜNG, CÁC CÔNG TRÌNH KHAI THÁC KHÁC VÀ KẾ HOẠCH KHAI THÁC, SỬ
DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRONG THỜI GIAN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
I. Trình bày tổng quan về những ảnh hưởng của công trình khai thác đến nguồn nước, môi
trường, các công trình khai thác khác đang hoạt động và kế hoạch khai thác, sử dụng nước tại công
trình.
II. Tổng hợp, đánh giá những ảnh hưởng, tác động cụ thể của việc khai thác nước dưới đất tại
công trình đến nguồn nước, môi trường, các công trình khai thác nước dưới đất khác đang hoạt
động, gồm các nội dung chính sau:
1. Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác nước tại công trình đến sự suy giảm mực
nước, trữ lượng nguồn nước dưới đất trong khu vực khai thác.
2. Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác nước tại công trình đến khả năng sụt lún
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đất, gia tăng ô nhiễm, xâm nhập mặn vào các tầng chứa nước và ảnh hưởng đến các dòng mặt.
3. Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác nước tại công trình đến sự suy giảm lưu
lượng, mực nước, biến đổi chất lượng nước của các công trình khai thác nước dưới đất khác đang
hoạt động nằm trong vùng ảnh hưởng của công trình.
4. Thuyết minh cụ thể các biện pháp giảm thiểu và đánh giá tính khả thi của chúng đối với các
tác động chính do công trình khai thác gây ra đến nguồn nước, môi trường và các công trình khai
thác nước dưới đất khác đang hoạt động; trình bày phương án đối phó trong trường hợp xảy ra sự cố
khi khai thác nước dưới đất tại công trình và đánh giá tính khả thi của phương án.
III. Trình bày kế hoạch, phương án khai thác, sử dụng nước dưới đất tại công trình trong thời
gian tới, với các nội dung chủ yếu sau:
1. Mực nước hạ thấp cho phép
Luận chứng, thuyết minh giới hạn hạ thấp mực nước cho phép trong các tầng chứa nước khai
thác.
2. Tính toán dự báo hạ thấp mực nước
a) Đối với công trình quy mô từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên
Thuyết minh cụ thể việc tính toán dự báo hạ thấp mực nước tại công trình khai thác, gồm các
nội dung chính: lựa chọn phương pháp tính trữ lượng; sơ đồ hóa trường thấm; xác định các điều
kiện biên; lập luận chọn các thông số tính toán; xác định các công trình khai thác nước dưới đất
nằm trong vùng ảnh hưởng của công trình để tính can nhiễu mực nước; tính toán dự báo hạ thấp
mực nước tại công trình trong thời gian khai thác tiếp theo, trong đó có tính đến ảnh hưởng can
nhiễu của các công trình khai thác nước dưới đất khác nằm trong vùng ảnh hưởng của công trń h.
b) Đối với công trình có quy mô từ 200 m3/ngày đêm đến 3.000 m3/ngày đêm
Thuyết minh cụ thể việc tính toán dự báo hạ thấp mực nước gồm các nội dung chính: lập đồ
thị quan hệ giữa lưu lượng, mực nước khai thác tại từng giếng và dự báo hạ thấp mực nước theo đồ
thị.
c) Đánh giá kết quả tính toán dự báo hạ thấp mực nước với mực nước hạ thấp cho phép và
đánh giá mức độ đảm bảo về mặt kinh tế, kỹ thuật khi tiếp tục khai thác nước dưới đất tại công
trình.
2. Thuyết minh, trình bày kế hoạch, phương án khai thác nước dưới đất trong thời gian tới:
a) Thuyết minh nhu cầu, mục đích sử dụng nước; xây dựng biểu đồ dùng nước theo từng
tháng trong năm và trong từng giai đoạn tiếp tục khai thác;
b) Thuyết minh, trình bày các thông số khai thác của công trình, gồm các thông tin: lưu
lượng, mực nước tĩnh, mực nước động, chế độ khai thác của từng công trình khai thác (giếng
khoan, giếng đào, hố đào, hành lang, mạch lộ, hang động) trong thời gian tới;
c) Thuyết minh, trình bày phương án quan trắc, giám sát hoạt động khai thác nước dưới đất tại
công trình trong thời gian tới, gồm các nội dung: luận chứng việc bổ sung công trình quan trắc (nếu
có); phương án bố trí thiết bị, nhân lực quan trắc hoặc hợp đồng thuê tổ chức, cá nhân có đủ năng
lực thực hiện việc quan trắc;
d) Luận chứng thiết lập mới hoặc bổ sung các vùng bảo hộ vệ sinh và bổ sung quy định nội
dung cần phải tuân thủ trong vùng bảo hộ vệ sinh của công trình khai thác (nếu chưa có).
3. Các cam kết của chủ công trình
a) Các cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực cũng như nguồn gốc của các thông tin,
số liệu trình bày trong báo cáo;
b) Trình bày cụ thể các cam kết của chủ công trình, gồm việc thực hiện đúng, đầy đủ các quy
định trong nội dung Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất nếu được cấp phép; tuân thủ các
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành trong lĩnh vực cấp nước; tuân thủ việc quan trắc, giám
sát hoạt động khai thác nước dưới đất tại công trình, chế độ báo cáo đối với cơ quan quản lý và các
quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước; cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các nghĩa vụ
về tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Phụ lục kèm theo Báo cáo:
1. Bản vẽ cấu trúc công trình khai thác (giếng khoan,giếng đào,hố đào,hành lang,...).
2. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).
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B. ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH CÓ QUY MÔ NHỎ HƠN 200M3/NGÀY ĐÊM
Mở đầu
1. Trình bày tóm tắt các thông tin của tổ chức/cá nhân là chủ công trình khai thác nước dưới
đất (tên, địa chỉ trụ sở chính, lĩnh vực hoạt động theo Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định
thành lập đối với tổ chức; họ tên, số CMND, nơi cấp, ngày cấp theo Chứng minh nhân dân, địa chỉ
thường trú đối với cá nhân).
2. Thuyết minh, trình bày các thông tin, thông số cơ bản của công trình khai thác nước dưới
đất, gồm: loại hình công trình, mục đích khai thác, sử dụng nước, đối tượng cấp nước; năm xây
dựng và vận hành công trình; tổng số giếng khoan (giếng đào/hố đào/hành lang/mạch lộ/hang
động), tổng lưu lượng khai thác của công trình; tầng chứa nước khai thác hoặc chiều sâu khai thác.
3. Khái quát các nội dung cơ bản của báo cáo, bao gồm các nội dung chủ yếu về hiện trạng
công trình và tình hình khai thác nước dưới đất, kế hoạch khai thác, sử dụng nước dưới đất.
4. Thống kê các tài liệu sử dụng làm căn cứ lập báo cáo khai thác nước dưới đất gồm: các quy
hoạch tài nguyên nước, quy hoạch cấp nước có liên quan; các báo cáo, tài liệu điều tra, đánh giá,
quan trắc nước dưới đất đã thực hiện tại khu vực khai thác; các báo cáo, tài liệu, số liệu khi thăm
dò, thi công, xây dựng, vận hành công trình khai thác nước dưới đất; các văn bản quy phạm pháp
luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các tài liệu khác có liên quan.
5. Trình bày đầy đủ các thông tin về năng lực của tổ chức, cá nhân lập báo cáo khai thác nước
dưới đất và đánh giá việc đáp ứng các điều kiện theo quy định; danh sách các thành viên lập báo
cáo.
I. Hiện trạng công trình và tình hình khai thác nước dưới đất
1. Vị trí hành chính, tọa độ các điểm góc (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục, múi chiếu)
giới hạn phạm vi bố trí công trình khai thác nước dưới đất kèm theo hình vẽ thể hiện vị trí khu vực
khai thác nước dưới đất và mối liên hệ với các khu vực lân cận.
2. Thuyết minh, trình bày cụ thể các nội dung về hiện trạng công trình khai thác nước dưới
đất, với các nội dung chính sau:
a) Thuyết minh, mô tả sơ đồ công trình khai thác, gồm các thông tin: vị trí, tọa độ, chiều sâu,
kết cấu, lưu lượng, chế độ khai thác, tình trạng hoạt động của từng giếng khoan (giếng đào,hố
đào,hành lang,mạch lộ,hang động) và khoảng cách giữa chúng, kèm theo sơ đồ khu vực và vị trí
công trình khai thác nước dưới đất;
b) Yêu cầu nội dung của sơ đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đất phải thể
hiện được các thông tin chính gồm: các thông tin nền (ranh giới, địa danh hành chính; yếu tố địa
hình, hệ thống sông suối, đường giao thông, dân cư...) và các thông tin chuyên đề (ranh giới các
tầng chứa nước; vị trí, các thông số chính của công trình khai thác nước dưới đất và các công trình
khai thác đang hoạt động khu vực xung quanh);
c) Thuyết minh, mô tả quy trình công nghệ xử lý nước; đánh giá hiệu quả xử lý nước và khả
năng đáp ứng các yêu cầu về chất lượng nước sau xử lý (nếu có);
d) Thuyết minh công tác quan trắc trong quá trình khai thác, gồm các thông tin chính: mô tả hệ
thống công trình quan trắc, thông số, chế độ quan trắc, thiết bị, nhân lực quan trắc, giám sát hoạt động
khai thác nước dưới đất tại công trình khai thác (nếu có).
đ) Thuyết minh, mô tả các vùng bảo hộ vệ sinh của công trình khai thác gồm các nội dung
chính: giới hạn, phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh; tình hình chấp hành các quy định trong vùng bảo hộ
vệ sinh.
3. Thuyết minh, trình bày tình hình khai thác nước dưới đất tại công trình với các nội dung
chính sau:
a) Thuyết minh, mô tả tình hình khai thác nước dưới đất tại công trình, gồm các thông tin chủ yếu:
năm bắt đầu khai thác, lưu lượng, chế độ khai thác qua từng thời kỳ và lưu lượng, chế độ khai thác hiện
tại, kèm theo bảng, biểu đồ khai thác nước dưới đất;
b) Tổng hợp, đánh giá diễn biến mực nước, chất lượng nước qua từng thời kỳ tại công trình
khai thác (nếu có).
II. Kế hoạch khai thác, sử dụng nước dưới đất trong thời gian đề nghị cấp phép
1. Thuyết minh, trình bày kế hoạch, phương án khai thác nước dưới đất
a) Thuyết minh nhu cầu, mục đích sử dụng nước; xây dựng biểu đồ dùng nước theo từng
tháng trong năm;
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b) Thuyết minh, trình bày các thông số khai thác của công trình, gồm các thông tin: lưu
lượng, mực nước tĩnh, mực nước động, chế độ khai thác của từng công trình khai thác (giếng
khoan, giếng đào, hố đào, hành lang, mạch lộ, hang động) trong thời gian tới;
c) Thuyết minh, trình bày phương án bố trí thiết bị, nhân lực quan trắc, giám sát hoạt động
khai thác nước dưới đất tại công trình trong thời gian tới;
d) Thiết lập hoặc bổ sung các vùng bảo hộ vệ sinh của công trình khai thác và bổ sung quy
định nội dung cần phải tuân thủ trong vùng bảo hộ vệ sinh của công trình (nếu chưa có).
2. Các cam kết của chủ công trình
a) Các cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực cũng như nguồn gốc của các thông tin,
số liệu trình bày trong báo cáo;
b) Trình bày cụ thể các cam kết của chủ công trình, gồm việc thực hiện đúng, đầy đủ các quy
định trong nội dung Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất nếu được cấp phép; tuân thủ các
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành trong lĩnh vực cấp nước; tuân thủ việc quan trắc, giám
sát hoạt động khai thác nước dưới đất tại công trình, chế độ báo cáo đối với cơ quan quản lý và các
quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước; cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các nghĩa vụ
về tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Kết luận và kiến nghị
Phụ lục kèm theo Báo cáo:
1. Bản vẽ cấu trúc công trình khai thác (giếng khoan, giếng đào, hố đào, hành lang, ...).
2. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).
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Phụ lục III
MẪU KÊ KHAI TÍNH TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC
(Kèm theo Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ)
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
-------

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

BẢN KÊ KHAI
TÍNH TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC
(Kê khai lần đầu hoặc kê khai điều chỉnh)
Kính gửi: Cục Quản lý tài nguyên nước
(hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố...)
I. CÁC THÔNG TIN CHUNG
1. Tên tổ chức, cá nhân kê khai: .......................................................................................
2. Địa chỉ: .........................................................................................................................
3. Số điện thoại: …………………………………; Fax: ..................................................
4. Người đại diện theo pháp luật: .....................................................................................
5. Chức vụ: .......................................................................................................................
6. Mã số thuế: ...................................................................................................................
7. Tên công trình khai thác: ..............................................................................................
8. Vị trí, địa chỉ của công trình khai thác nước: ...............................................................
9. Thời gian công trình bắt đầu hoặc dự kiến vận hành: ..................................................
Trường hợp công trình đãđược cấp phép thì kê khai thêm các nội dung cơ bản của giấy phép có liên
quan đến việc tính tiền.
Trường hợp điều chỉnh thì kê khai thêm các nội dung có liên quan đến việc đề nghị điều chỉnh tiền
cấp quyền khai thác.
II. THUYẾT MINH CÁC CĂN CỨ VÀ TÍNH TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC TÀI
NGUYÊN NƯỚC
1. Đối với trường hợp khai thác nước cho mục đích thủy điện:
a) Thuyết minh và kèm theo các tài liệu để chứng minh (nếu có) về các căn cứ để xác định tiền cấp
quyền khai thác, gồm:
- Điện lượng trung bình hằng năm.
- Thời gian bắt đầu vận hành hoặc thời gian dự kiến vận hành công trình, thời gian đề nghị cấp phép
(hoặc thời gian hiệu lực của giấy phép...) và xác định thời gian tính tiền cấp quyền khai thác tài
nguyên nước...
- Giá để tính tiền cấp quyền khai thác cho sản xuất thủy điện.
b) Tính tiền:
Tính toán, xác định tiền cấp quyền khai thác theo công thức quy định tại khoản 1 Điều 6 của Nghị
định này.
2. Đối với trường hợp khai thác nước cho mục đích khác:
a) Thuyết minh và kèm theo các tài liệu để chứng minh (nếu có) về các căn cứ để xác định tiền cấp
quyền khai thác:
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- Thời gian bắt đầu vận hành hoặc thời gian dự kiến vận hành công trình, thời gian đề nghị cấp phép
(hoặc thời gian hiệu lực của giấy phép...) và xác định thời gian tính quyền khai thác tài nguyên
nước….
- Loại nguồn nước khai thác, chất lượng nguồn nước khai thác, điều kiện khai thác.
- Các mục đích khai thác, sử dụng nước của công trình; các mục đích khai thác nước phải nộp tiền
cấp quyền khai thác.
- Tổng lưu lượng khai thác lớn nhất của công trình theo giấy phép (hoặc lưu lượng khai thác lớn
nhất đề nghị cấp phép), chế độ khai thác trong năm của công trình.
- Tính toán xác định tổng sản lượng khai thác của công trình; xác định phần sản lượng không phải
nộp tiền, phần sản lượng phải nộp tiền.
- Tính toán, xác định sản lượng khai thác theo từng mục đích sử dụng phải nộp tiền cấp quyền khai
thác tài nguyên nước theo quy định tại Điều 7 của Nghị định này.
- Xác định các hệ số điều chỉnh theo quy định tại Điều 9 của Nghị định này.
- Xác định mức thu đối với từng mục đích khai thác, sử dụng phải nộp tiền.
- Xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác cho từng mục đích sử dụng phải nộp tiền kèm theo các
văn bản quy định về giá tính thuế tài nguyên nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có công trình
khai thác.
b) Tính tiền
- Tính toán, xác định tiền cấp quyền khai thác cho từng mục đích sử dụng nước phải nộp tiền cấp
quyền.
- Tổng hợp kết quả tính toán và xác định tổng số tiền cấp quyền khai thác phải nộp.
(Đối với trường hợp điều chỉnh thì thuyết minh, tính toán, xác định rõ những nội dung điều chỉnh).
- .........................................................................................................................................
III. PHƯƠNG ÁN NỘP TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC
1. Tổng số tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước phải nộp: ….. (VNĐ), trong đó được phân ra
từng năm như sau:
- Số tiền phải nộp năm đầu tiên: .......................................................................................
- Số tiền phải nộp hằng năm tiếp theo: .............................................................................
- Số tiền phải nộp năm cuối cùng: ....................................................................................
2. Phương án nộp tiền hằng năm
□ Tháng
□ Quý
□ Năm
Số tiền phải nộp mỗi lần theo phương án nộp tiền: ................................................................(VNĐ).
(Tên của tổ chức, cá nhân kê khai) cam đoan mọi thông tin, số liệu trong Bản kê khai này và giấy tờ
tài liệu gửi kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
……………, ngày …….tháng…… năm…
Tên tổ chức, cá nhân kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên)
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04. Thủ tục: Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới
đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm.
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của
pháp luật và nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Kon Tum (Trung tâm).
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’ và buổi chiều từ 13h30’
đến 16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ,
tết theo quy định của pháp luật).
Bước 2: Công chức tiếp nhận kiể m tra thành phần, số lượng hồ sơ và
tiếp nhận chuyển Bộ phận chuyên môn thụ lý giải quyết. Bộ phận
chuyên môn rà soát, đánh giá tính hợp lệ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ
thì có văn bản nêu rõ lý do không giải quyết và hướng dẫn người nộp
hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Bộ phận chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực
hiện các công việc sau: thẩm định hồ sơ gia hạn, điều chỉnh nội dung
giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất và hồ sơ điều chỉnh tính
tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, kiểm tra thực tế hiện trường
và trình Ủy ban nhân dân tỉnh
Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp phép
Bước 5: Sau khi có kết quả,
- UBND tỉnh trả kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển trả kết quả lại cho Trung tâm.
Bước 6: Trung tâm trả kết quả TTHC cho tổ chức, công dân.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu chính.
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước
hồ sơ:
dưới đất (Bản chính - theo mẫu).
- Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực hiện
giấy phép (Bản chính - theo mẫu).
- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá sáu (06) tháng
tính đến thời điểm nộp hồ sơ (Bản chính).
- Giấy phép đã được cấp (Bản sao).
- Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (theo mẫu),
với các nội dung chủ yếu sau: Chất lượng nguồn nước; loại nguồn
nước, điều kiện khai thác, quy mô khai thác, thời gian khai thác, thời
gian tính tiền, sản lượng khai thác cho từng mục đích sử dụng, giá tính
tiền, mức thu tiền cho từng mục đích sử dụng; tính tiền cho từng mục
đích sử dụng, tổng tiền cấp quyền khai thác, phương án nộp tiền cấp
quyền khai thác và kèm theo các tài liệu để chứng minh (Áp dụng đối
với trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước: khai
thác nước dưới đất để phục vụ kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông
nghiệp, bao gồm cả nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi; khai thác nước
dưới đất (trừ nước lợ, nước mặn) để nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia
súc, tưới cà phê, cao su, điều, chè, hồ tiêu và cây công nghiệp dài ngày
khác với quy mô từ 20m3/ngày đêm trở lên).
b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Thời hạn giải quyết:
Tổ chức, cá nhân.
Đối tượng thực hiện:
Trình tự thực hiện:
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- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kon Tum.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon
Tum.
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành
phố và UBND xã, phường, thị trấn nơi đặt công trình khai thác, sử dụng
nước dưới đất.
- Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất (gia hạn, điều chỉnh).
Kết quả thực hiện:
- Quyết định phê duyệt điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên
nước
* Phí thẩm định gia hạn, điều chỉnh bằng 50% mức thu phí thẩm định
Phí, Lệ phí:
theo quy định. Mức thu:
- Đối với lưu lượng khai thác, sử dụng nước dưới đất dưới 200 m3/ngày
đêm: 200.000 đồng.
- Đối với lưu lượng khai thác, sử dụng nước dưới đất từ 200 m3/ngày
đêm đến dưới 500m3/ngày đêm: 550.000 đồng.
- Đối với lưu lượng khai thác, sử dụng nước dưới đất từ 500m3/ngày
đêm đến dưới 1.000m3/ngày đêm: 1.300.000 đồng.
- Đối với lưu lượng khai thác, sử dụng nước dưới đất từ 1.000m3/ngày
đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm: 2.500.000 đồng.
Tên mẫu đơn, tờ khai: - Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước
dưới đất (Mẫu số 04 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014).
- Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực hiện
giấ y phép (Mẫu số 28 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014).
- Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (Phụ lục III
Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017).
- Việc gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất phải căn cứ
Yêu cầu, điều kiện:
vào các quy định tại Điều 18, Điều 19 và Điều 20 Nghị định số
201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013; Khoản 2, Điều 9 Nghị định số
136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ được đính kèm tại
Phụ lục I và các điều kiện sau đây:
+ Giấy phép vẫn còn hiệu lực và hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được
nộp trước thời điểm Giấy phép hết hiệu lực ít nhất chín mươi (90) ngày.
+ Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép
đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến giấy phép đã được cấp
theo quy định của pháp luật và không có tranh chấp.
+ Tại thời điểm đề nghị gia hạn giấy phép của tổ chức, cá nhân phù hợp
với quy hoạch tài nguyên nước, khả năng đáp ứng của nguồn nước.
- Các trường hợp điều chỉnh Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới
đất:
+ Nguồn nước không bảo đảm việc cung cấp nước bình thường.
+ Nhu cầu khai thác, sử dụng nước tăng mà chưa có biện pháp xử lý, bổ
sung nguồn nước.
+ Xảy ra các tình huống khẩn cấp cần phải hạn chế việc khai thác, sử
dụng nước.
+ Khai thác nước gây sụt, lún mặt đất, biến dạng công trình, xâm nhập
mặn, cạn kiệt, ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước.
+ Lượng nước thực tế khai thác của chủ Giấy phép nhỏ hơn 70% so với
lượng nước được cấp phép trong thời gian mười hai (12) tháng liên tục
mà không thông báo lý do cho cơ quan cấp phép.
+ Chủ giấy phép đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép khác với các
nội dung không được điều chỉnh trong giấy phép quy định tại Khoản 4
Điều 23 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính
phủ (Điều chỉnh nguồn nước khai thác, sử dụng; Điều chỉnh lượng
Cơ quan thực hiện:
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Căn cứ pháp lý:

nước khai thác, sử dụng vượt quá 25% quy định trong giấy phép đã
được cấp).
- Luật Tài nguyên nước năm 2012.
- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ.
- Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.
- Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ.
- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ.
- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường.
- Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường.
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum.
- Nghị quyết số 16/2019/ NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Kon Tum.
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Mẫu 04
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN/ ĐIỀU CHỈNH
GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT
Kính gửi: .............................................................................................(1)
1. Thông tin về chủ Giấy phép:
1.1. Tên chủ Giấy phép:….......................................................................................
1.2. Địa chỉ:………..........…………...........................…....……........…................
1.3. Điện thoại: ………………… Fax: ……………… Email: …........................
1.4. Giấy phép khai thác nước dưới đất số:.......... ngày.......tháng.......năm........do (tên cơ quan
cấp Giấy phép) cấp; thời hạn của Giấy phép.
2. Lý do đề nghị gia hạn/ điều chỉnh Giấy phép:.................................................
3. Thời gian đề nghị gia hạn/nội dung đề nghị điều chỉnh Giấy phép:
- Thời hạn đề nghị gia hạn:……….…tháng/ năm (trường hợp đề nghị gia hạn).
- Nội dung đề nghị điều chỉnh:……(trường hợp đề nghị điều chỉnh Giấy phép).
4. Giấy tờ, tài liệu nộp kèm theo Đơn này gồm có:
- Bản sao Giấy phép đã được cấp.
- Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực hiện Giấy phép.
- Phiếu kết quả phân tích chất lượng nguồn nước dưới đất không quá sáu (06) tháng tính đến
thời điểm nộp hồ sơ.
- Các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan.
5. Cam kết của chủ Giấy phép:
- (Chủ Giấy phép) cam đoan các nội dung, thông tin trong Đơn này và các giấy tờ, tài liệu gửi
kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
- (Chủ Giấy phép) cam kết chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của Giấy phép và thực hiện
đầy đủ các nghĩa vụ quy định tại Khoản 2 Điều 43 của Luật tài nguyên nước và quy định của pháp
luật có liên quan.
- (Chủ Giấy phép) đã gửi một (01) bộ hồ sơ tới Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành
phố..............................................................................................................(2)
Đề nghị (tên cơ quan cấp phép) xem xét, gia hạn/điều chỉnh Giấy phép khai thác, sử dụng
nước dưới đất cho (tên chủ Giấy phép)./.
......., ngày.......tháng.......năm........
Chủ Giấy phép
Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu có)

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN:
(1) Tên cơ quan cấp phép: Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp gia hạn/điều chỉnh
Giấy phép thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp tỉnh đối với trường hợp
gia hạn/điều chỉnh Giấy phép thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh (theo quy định tại Điều 28 của
Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật tài nguyên nước).
(2) Phần ghi này áp dụng cho trường hợp gia hạn/điều chỉnh Giấy phép thuộc thẩm quyền của Bộ
Tài nguyên và Môi trường.
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Mẫu 28
(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP)
(Trang bìa trong)

BÁO CÁO
HIỆN TRẠNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC VÀ
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIẤY PHÉP
………………..(1)
(Trường hợp gia hạn, điều chỉnh Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất)

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
Ký (đóng dấu nếu có)

ĐƠN VỊ LẬP BÁO CÁO
Ký, đóng dấu

Địa danh, tháng…./năm…..
(1)

Ghi tên công trình, vị trí và lưu lượng khai thác
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HƯỚNG DẪN NỘI DUNG
BÁO CÁO HIỆN TRẠNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC VÀ
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIẤY PHÉP
(Trường hợp gia hạn, điều chỉnh Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất)
Mở đầu
1. Trình bày các thông tin của chủ Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất (tên chủ Giấy
phép, địa chỉ trụ sở chính, lĩnh vực hoạt động đối với tổ chức; họ tên, số CMND, địa chỉ thường trú
đối với cá nhân).
2. Trình bày các nội dung, thông tin chủ yếu của Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất
đã được cấp gồm: số Giấy phép, ngày cấp, cơ quan cấp, thời hạn còn lại của Giấy phép, vị trí công
trình khai thác; mục đích khai thác, sử dụng nước; tổng số giếng, tổng lượng nước khai thác, sử
dụng; tầng chứa nước khai thác.
3. Khái quát các nội dung cơ bản của báo cáo, bao gồm các nội dung chủ yếu về tình hình
thực hiện Giấy phép khai thác, lý do và nội dung đề nghị gia hạn/điều chỉnh Giấy phép khai thác, sử
dụng nước dưới đất.
4. Thống kê các tài liệu sử dụng làm căn cứ lập báo cáo gồm: các báo cáo, tài liệu, số liệu
quan trắc trong quá trình khai thác tại công trình; các văn bản quy phạm pháp luật và các tài liệu
khác có liên quan.
5. Trình bày đầy đủ các thông tin về năng lực của tổ chức/cá nhân lập báo cáo và đánh giá
việc đáp ứng các điều kiện theo quy định.
I. Hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất tại công trình
1. Thuyết minh, mô tả tình trạng hoạt động của công trình khai thác, gồm các thông tin về:
tình trạng hoạt động, tổng lưu lượng khai thác thực tế của công trình, lưu lượng, chế độ khai thác
mùa mưa, mùa khô tại từng giếng khoan (giếng đào, hố đào, hành lang, mạch lộ, hang động).
2. Tổng hợp, đánh giá diễn biến lưu lượng khai thác nước dưới đất đến thời điểm xin gia
hạn/điều chỉnh Giấy phép tại công trình, kèm theo bảng tổng hợp và đồ thị diễn biến lưu lượng khai
thác.
3. Tổng hợp, đánh giá diễn biến mực nước đến thời điểm xin gia hạn/điều chỉnh Giấy phép tại
từng giếng khoan (hoặc giếng đào, hố đào, hành lang, mạch lộ, hang động), kèm theo bảng tổng hợp
và đồ thị diễn biến mực nước.
4. Tổng hợp, đánh giá diễn biến chất lượng nước trong quá trình khai thác nước dưới đất đến
thời điểm xin gia hạn/điều chỉnh Giấy phép, kèm theo bảng tổng hợp kết quả phân tích mẫu nước
các thời kỳ.
5. Tổng hợp, đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác nước dưới đất đến tình trạng sụt
lún đất, biến dạng công trình, gia tăng nhiễm bẩn, nhiễm mặn, suy giảm các dòng mặt và ảnh hưởng
đến các công trình khai thác nước dưới đất xung quanh (nếu có).
II. Tình hình thực hiện các quy định trong Giấy phép
1. Thuyết minh, trình bày cụ thể tình hình thực hiện các nội dung quy định trong Giấy phép
khai thác, sử dụng nước dưới đất.
2. Thuyết minh, trình bày việc thực hiện các nghĩa vụ của chủ Giấy phép được quy định trong
Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất và các nghĩa vụ khác có liên quan, kèm theo giấy tờ
chứng minh thực hiện nghĩa vụ tài chính (khi có yêu cầu của cơ quan thẩm định).
II. Nội dung đề nghị gia hạn/điều chỉnh Giấy phép khai thác
1. Trình bày các lý do liên quan đến việc đề nghị gia hạn/điều chỉnh Giấy phép khai thác, sử
dụng nước dưới đất (thay đổi nhu cầu, mục đích sử dụng nước; thay đổi số lượng giếng; thay đổi
lưu lượng khai thác hoặc các lý do khác có liên quan).
2. Thời gian đề nghị gia hạn:.... tháng/năm (đối với trường hợp đề nghị gia hạn Giấy phép
khai thác, sử dụng nước dưới đất).
3. Thuyết minh, mô tả nhu cầu sử dụng nước hiện tại và trong các năm tới; nhu cầu tăng/giảm
công suất khai thác, kế hoạch khai thác nước dưới đất trong các năm tới.
4. Trình bày các nội dung đề nghị điều chỉnh (trường hợp đề nghị điều chỉnh Giấy phép khai
thác, sử dụng nước dưới đất).
5. Các cam kết của chủ công trình.
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a) Các cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực của các thông tin, số liệu trình bày
trong báo cáo.
b) Trình bày cụ thể các cam kết của chủ công trình, gồm việc tiếp tục thực hiện đúng, đầy đủ
các quy định trong nội dung Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất nếu được gia hạn/điều
chỉnh Giấy phép; tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành trong lĩnh vực cấp
nước; tuân thủ việc quan trắc, giám sát hoạt động khai thác nước dưới đất tại công trình, chế độ báo
cáo đối với cơ quan quản lývà các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước; cam kết
thực hiện đúng, đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
III. Phương án khai thác nước dưới đất (đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh Giấy phép có liên
quan đến quy mô công trình, số lượng giếng khai thác, mực nước khai thác).
1. Thuyết minh nhu cầu, mục đích sử dụng nước; xây dựng biểu đồ dùng nước theo từng
tháng trong năm.
2. Thuyết minh, mô tả sơ đồ công trình khai thác và các thông số khai thác của công trình,
gồm các thông tin về lưu lượng, mực nước tĩnh, mực nước động, chế độ khai thác của từng giếng,
kèm theo sơ đồ bố trí công trình khai thác nước dưới đất và bản vẽ cấu trúc giếng (trường hợp điều
chỉnh có sự thay đổi quy mô công trình, số lượng giếng khai thác).
Yêu cầu nội dung của sơ đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đất phải thể hiện
được các thông tin chính gồm: các thông tin nền (ranh giới, địa danh hành chính; yếu tố địa hình, hệ
thống sông suối, đường giao thông, dân cư...) và các thông tin chuyên đề (ranh giới các tầng chứa
nước; vị trí, các thông số chính của công trình khai thác nước dưới đất và các công trình khai thác
đang hoạt động khu vực xung quanh).
3. Thuyết minh, trình bày phương án bổ sung công trình quan trắc; phương án lắp đặt thiết bị,
bố trí nhân lực quan trắc; thiết lập bổ sung và mô tả các vùng bảo hộ vệ sinh của công trình khai
thác (trường hợp điều chỉnh tăng số lượng giếng khai thác).
Kết luận và kiến nghị.
Phụ lục kèm theo Báo cáo:
1. Bản vẽ cấu trúc công trình khai thác (giếng khoan, giếng đào,hố đào,hành lang...) đối với trường
hợp điều chỉnh tăng số lượng công trình khai thác.
2. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).
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Phụ lục
* Chi tiết các Điều 18, Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày
27/11/2013 của Chính phủ:
Điều 18. Nguyên tắc cấp phép
1. Đúng thẩm quyền, đúng đối tượng và trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.
2. Bảo đảm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan; bảo vệ
tài nguyên nước và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.
3. Ưu tiên cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước để cung cấp nước cho sinh hoạt.
4. Không gây cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước khi thực hiện việc thăm dò, khai thác, sử dụng tài
nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.
5. Phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước đã được phê duyệt.
Điều 19. Căn cứ cấp phép
1. Việc cấp phép tài nguyên nước phải trên cơ sở các căn cứ sau đây:
a) Chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, ngành, vùng và địa phương;
b) Quy hoạch tài nguyên nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp chưa có quy
hoạch tài nguyên nước thì phải căn cứ vào khả năng nguồn nước và phải bảo đảm không gây cạn
kiệt, ô nhiễm nguồn nước;
c) Hiện trạng khai thác, sử dụng nước trong vùng;
d) Báo cáo thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hồ sơ cấp phép thăm dò, khai
thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;
đ) Nhu cầu khai thác, sử dụng nước, xả nước thải thể hiện trong đơn đề nghị cấp phép.
2. Trường hợp cấp phép xả nước thải vào nguồn nước, ngoài các căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều
này còn phải căn cứ vào các quy định sau đây:
a) Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải, chất lượng của nguồn nước
tiếp nhận nước thải; các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với hoạt động xả nước thải đã được cơ
quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
b) Chức năng của nguồn nước;
c) Khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước;
d) Vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, hành lang bảo vệ nguồn nước.
3. Trường hợp cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, ngoài các căn cứ quy định tại
Khoản 1 Điều này còn phải căn cứ vào các quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 52 của Luật tài
nguyên nước.
Điều 20. Điều kiện cấp phép
Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép tài nguyên nước phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
1. Đã thực hiện việc thông báo, lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan
theo quy định của Nghị định này.
2. Có đề án, báo cáo phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước đã được phê duyệt hoặc phù hợp với
khả năng nguồn nước, khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước nếu chưa có quy hoạch tài
nguyên nước. Đề án, báo cáo phải do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định của
Bộ Tài nguyên và Môi trường lập; thông tin, số liệu sử dụng để lập đề án, báo cáo phải bảo đảm đầy
đủ, rõ ràng, chính xác và trung thực.
Phương án, biện pháp xử lý nước thải thể hiện trong đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước
phải bảo đảm nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; phương án thiết kế công
trình hoặc công trình khai thác tài nguyên nước phải phù hợp với quy mô, đối tượng khai thác và
đáp ứng yêu cầu bảo vệ tài nguyên nước.
3. Đối với trường hợp xả nước thải vào nguồn nước, ngoài điều kiện quy định tại Khoản 1 và Khoản
2 Điều này, còn phải đáp ứng các điều kiện sau:
a) Có thiết bị, nhân lực hoặc có hợp đồng thuê tổ chức, cá nhân khác đủ năng lực thực hiện việc vận
hành hệ thống xử lý nước thải và quan trắc hoạt động xả nước thải đối với trường hợp đã có công
trình xả nước thải;
b) Có phương án bố trí thiết bị, nhân lực để thực hiện việc vận hành hệ thống xử lý nước thải và
638

quan trắc hoạt động xả nước thải đối với trường hợp chưa có công trình xả nước thải;
c) Đối với trường hợp xả nước thải quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này, còn
phải có phương án, phương tiện, thiết bị cần thiết để ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước
và thực hiện việc giám sát hoạt động xả nước thải theo quy định.
4. Đối với trường hợp khai thác, sử dụng nước dưới đất với quy mô từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên,
ngoài điều kiện quy định tại các Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, còn phải có thiết bị, nhân lực hoặc
có hợp đồng thuê tổ chức, cá nhân có đủ năng lực thực hiện việc quan trắc, giám sát hoạt động khai
thác nước theo quy định; trường hợp chưa có công trình thì phải có phương án bố trí thiết bị, nhân
lực thực hiện việc quan trắc, giám sát hoạt động khai thác nước.
5. Đối với trường hợp khai thác, sử dụng nước mặt có xây dựng hồ, đập trên sông, suối phải đáp
ứng các yêu cầu quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 53 của Luật tài nguyên nước, điều kiện quy
định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này và các điều kiện sau đây:
a) Có phương án bố trí thiết bị, nhân lực để vận hành hồ chứa, quan trắc, giám sát hoạt động khai
thác, sử dụng nước; phương án quan trắc khí tượng, thủy văn, tổ chức dự báo lượng nước đến hồ để
phục vụ vận hành hồ chứa theo quy định đối với trường hợp chưa có công trình;
b) Có quy trình vận hành hồ chứa; có thiết bị, nhân lực hoặc có hợp đồng thuê tổ chức, cá nhân có
đủ năng lực để thực hiện việc vận hành hồ chứa, quan trắc, giám sát hoạt động khai thác, sử dụng
nước, quan trắc khí tượng, thủy văn và dự báo lượng nước đến hồ để phục vụ vận hành hồ chứa
theo quy định đối với trường hợp đã có công trình.
* Chi tiết Khoản 2, Điều 9 của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của
Chính phủ:
Sửa đổi khoản 2 Điều 20 của Nghị định số 201/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2012
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước như sau:
“2. Có đề án, báo cáo phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước đã được phê duyệt hoặc phù
hợp với khả năng nguồn nước, khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước nếu chưa có quy
hoạch tài nguyên nước. Đề án, báo cáo phải do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy
định lập; thông tin, số liệu sử dụng để lập đề án, báo cáo phải đảm bảo đầy đủ, rõ ràng, chính xác và
trung thực”.
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MẪU KÊ KHAI TÍNH TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC
(Kèm theo Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ)
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
-------

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

BẢN KÊ KHAI
TÍNH TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC
(Kê khai lần đầu hoặc kê khai điều chỉnh)
Kính gửi: Cục Quản lý tài nguyên nước
(hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố...)
I. CÁC THÔNG TIN CHUNG
1. Tên tổ chức, cá nhân kê khai: .......................................................................................
2. Địa chỉ: .........................................................................................................................
3. Số điện thoại: …………………………………; Fax: ..................................................
4. Người đại diện theo pháp luật: .....................................................................................
5. Chức vụ: .......................................................................................................................
6. Mã số thuế: ...................................................................................................................
7. Tên công trình khai thác: ..............................................................................................
8. Vị trí, địa chỉ của công trình khai thác nước: ...............................................................
9. Thời gian công trình bắt đầu hoặc dự kiến vận hành: ..................................................
Trường hợp công trình đãđược cấp phép thì kê khai thêm các nội dung cơ bản của giấy phép có liên
quan đến việc tính tiền.
Trường hợp điều chỉnh thì kê khai thêm các nội dung có liên quan đến việc đề nghị điều chỉnh tiền
cấp quyền khai thác.
II. THUYẾT MINH CÁC CĂN CỨ VÀ TÍNH TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC TÀI
NGUYÊN NƯỚC
1. Đối với trường hợp khai thác nước cho mục đích thủy điện:
a) Thuyết minh và kèm theo các tài liệu để chứng minh (nếu có) về các căn cứ để xác định tiền cấp
quyền khai thác, gồm:
- Điện lượng trung bình hằng năm.
- Thời gian bắt đầu vận hành hoặc thời gian dự kiến vận hành công trình, thời gian đề nghị cấp phép
(hoặc thời gian hiệu lực của giấy phép...) và xác định thời gian tính tiền cấp quyền khai thác tài
nguyên nước...
- Giá để tính tiền cấp quyền khai thác cho sản xuất thủy điện.
b) Tính tiền:
Tính toán, xác định tiền cấp quyền khai thác theo công thức quy định tại khoản 1 Điều 6 của Nghị
định này.
2. Đối với trường hợp khai thác nước cho mục đích khác:
a) Thuyết minh và kèm theo các tài liệu để chứng minh (nếu có) về các căn cứ để xác định tiền cấp
quyền khai thác:
- Thời gian bắt đầu vận hành hoặc thời gian dự kiến vận hành công trình, thời gian đề nghị cấp phép
(hoặc thời gian hiệu lực của giấy phép...) và xác định thời gian tính quyền khai thác tài nguyên
nước….
640

- Loại nguồn nước khai thác, chất lượng nguồn nước khai thác, điều kiện khai thác.
- Các mục đích khai thác, sử dụng nước của công trình; các mục đích khai thác nước phải nộp tiền
cấp quyền khai thác.
- Tổng lưu lượng khai thác lớn nhất của công trình theo giấy phép (hoặc lưu lượng khai thác lớn
nhất đề nghị cấp phép), chế độ khai thác trong năm của công trình.
- Tính toán xác định tổng sản lượng khai thác của công trình; xác định phần sản lượng không phải
nộp tiền, phần sản lượng phải nộp tiền.
- Tính toán, xác định sản lượng khai thác theo từng mục đích sử dụng phải nộp tiền cấp quyền khai
thác tài nguyên nước theo quy định tại Điều 7 của Nghị định này.
- Xác định các hệ số điều chỉnh theo quy định tại Điều 9 của Nghị định này.
- Xác định mức thu đối với từng mục đích khai thác, sử dụng phải nộp tiền.
- Xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác cho từng mục đích sử dụng phải nộp tiền kèm theo các
văn bản quy định về giá tính thuế tài nguyên nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có công trình
khai thác.
b) Tính tiền
- Tính toán, xác định tiền cấp quyền khai thác cho từng mục đích sử dụng nước phải nộp tiền cấp
quyền.
- Tổng hợp kết quả tính toán và xác định tổng số tiền cấp quyền khai thác phải nộp.
(Đối với trường hợp điều chỉnh thì thuyết minh, tính toán, xác định rõ những nội dung điều chỉnh).
- .........................................................................................................................................
III. PHƯƠNG ÁN NỘP TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC
1. Tổng số tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước phải nộp: ….. (VNĐ), trong đóđược phân ra
từng năm như sau:
- Số tiền phải nộp năm đầu tiên: .......................................................................................
- Số tiền phải nộp hằng năm tiếp theo: .............................................................................
- Số tiền phải nộp năm cuối cùng: ....................................................................................
2. Phương án nộp tiền hằng năm
□ Tháng
□ Quý
□ Năm
Số tiền phải nộp mỗi lần theo phương án nộp tiền:
……………………………...................................................................................(VNĐ).
(Tên của tổ chức, cá nhân kê khai) cam đoan mọi thông tin, số liệu trong Bản kê khai này và giấy tờ
tài liệu gửi kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
……………, ngày …….tháng…… năm…
Tên tổ chức, cá nhân kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên)
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05. Thủ tục: Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông
nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m 3/giây; phát điện với công suất lắp
máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m 3/ngày đêm; Cấp
giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với
lưu lượng dưới 100.000m3/ngày đêm
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của
pháp luật và nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Kon Tum (Trung tâm).
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’ và buổi chiều từ 13h30’
đến 16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ,
tết theo quy định của pháp luật).
Bước 2: Công chức tiếp nhận kiể m tra thành phần, số lượng hồ sơ và
tiếp nhận chuyển Bộ phận chuyên môn thụ lý giải quyết. Bộ phận
chuyên môn rà soát, đánh giá tính hợp lệ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ
thì có văn bản nêu rõ lý do không giải quyết và hướng dẫn người nộp
hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Bộ phận chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực
hiện các công việc sau: thẩm định hồ sơ cấp giấy phé khai thác, sử dụng
nước mặt và hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, kiểm
tra thực tế hiện trường và trình Ủy ban nhân dân tỉnh
Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp phép
Bước 5: Sau khi có kết quả,
- UBND tỉnh trả kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển trả kết quả lại cho Trung tâm.
Bước 6: Trung tâm trả kết quả TTHC cho tổ chức, công dân.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (Bản chính hồ sơ:
theo mẫu).
- Đề án khai thác, sử dụng nước đối với trường hợp chưa có công trình
khai thác hoặc Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước đối với
trường hợp đã có công trình khai thác kèm theo quy trình vận hành
(nếu thuộc trường hợp quy định phải có quy trình vận hành) (Bản chính
- theo mẫu).
- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá ba (03) tháng
tính đến thời điểm nộp hồ sơ (Bản chính).
- Sơ đồ vị trí công trình khai thác nước (Bản chính).
Trường hợp chưa có công trình khai thác nước mặt, hồ sơ đề nghị cấp
giấy phép phải nộp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.
- Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (theo mẫu),
với các nội dung chủ yếu sau: Chất lượng nguồn nước; loại nguồn
nước, điều kiện khai thác, quy mô khai thác, thời gian khai thác, thời
gian tính tiền, sản lượng khai thác cho từng mục đích sử dụng, giá tính
tiền, mức thu tiền cho từng mục đích sử dụng; tính tiền cho từng mục
đích sử dụng, tổng tiền cấp quyền khai thác, phương án nộp tiền cấp
quyền khai thác và kèm theo các tài liệu để chứng minh (Áp dụng đối
với trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước: khai
thác nước dưới đất để phục vụ kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông
nghiệp, bao gồm cả nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi; khai thác nước
Trình tự thực hiện:
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dưới đất (trừ nước lợ, nước mặn) để nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia
súc, tưới cà phê, cao su, điều, chè, hồ tiêu và cây công nghiệp dài ngày
khác với quy mô từ 20m3/ngày đêm trở lên).
b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Thời hạn giải quyết:
Tổ chức, cá nhân.
Đối tượng thực hiện:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kon Tum.
Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon
Tum.
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành
phố và UBND xã, phường, thị trấn nơi đặt công trình khai thác, sử
dụng nước mặt.
- Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt.
Kết quả thực hiện:
- Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
* Phí thẩm định đề án, báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt.
Phí, Lệ phí:
Mức thu:
- Đối với đề án, báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt cho các
mục đích khác với lưu lượng trên 100m3/ngày đêm đến dưới
500m3/ngày đêm: 600.000 đồng.
- Đối với đề án, báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt cho sản
xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng trên 0,1m3/giây
đến dưới 0,5m3/giây; hoặc để phát điện với công suất trên 50kw đến
dưới 200kw; hoặc cho mục đích khác với lưu lượng từ 500m3/ngày
đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm: 1.800.000 đồng.
- Đối với đề án, báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt cho sản
xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 0,5m3/giây đến
dưới 1m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 200kw đến dưới
1.000kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000m3/ngày
đêm đến dưới 20.000m3/ngày đêm: 4.400.000 đồng.
- Đối với đề án, báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt cho sản
xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 1m3/giây đến
dưới 2m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 1.000kw đến dưới
2.000kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000m3/ngày
đêm đến dưới 50.000m3/ngày đêm: 8.400.000 đồng.
Tên mẫu đơn, tờ khai: - Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (Mẫu số 05
Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014).
- Đề án khai thác, sử dụng nước mặt (Mẫu số 29 Thông tư số
27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014).
- Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt (Mẫu số 30 Thông tư
số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014).
- Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (Phụ lục III
Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017).
Yêu cầu, điều kiện
* Điều kiện về năng lực đối với tổ chức hành nghề trong lĩnh vực
tài nguyên nước:
- Tổ chức hành nghề trong lĩnh vực tài nguyên nước phải có tư cách
pháp nhân và có một trong các loại giấy tờ sau:
+ Quyết định thành lập tổ chức của cơ quan có thẩm quyền, trong đó có
chức năng, nhiệm vụ liên quan đến hoạt động điều tra cơ bản, lập quy
hoạch tài nguyên nước và các hoạt động khác về tài nguyên nước.
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh và đăng ký thuế; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ
quan có thẩm quyền cấp (sau đây gọi chung là giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh), trong đó, có ngành nghề kinh doanh liên quan đến hoạt
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động khoa học, công nghệ, tư vấn kỹ thuật và các hoạt động khác về tài
nguyên nước.
- Có đội ngũ cán bộ chuyên môn tham gia thực hiện đề án, dự án, báo
cáo đáp ứng điều kiện sau đây:
+ Chuyên ngành đào tạo: Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng
nước mặt bao gồm các chuyên ngành phù hợp, liên quan (thủy văn, hải
văn, thủy văn công trình, thủy văn môi trường, kỹ thuật tài nguyên
nước);
+ Kinh nghiệm công tác: Người phụ trách kỹ thuật của đề án, báo cáo
đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 03 đề án, báo cáo; Cùng một thời điểm,
người phụ trách kỹ thuật của đề án, báo cáo chỉ đảm nhận phụ trách kỹ
thuật tối đa không quá ba (03) đề án, báo cáo.
- Cá nhân thuộc đội ngũ cán bộ chuyên môn tham gia thực hiện đề án,
dự án, báo cáo nêu trên đáp ứng các điều kiện sau:
+ Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài có Giấy phép lao động
tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về lao động;
+ Có văn bằng đào tạo trình độ từ đại học trở lên, chuyên ngành đào
tạo phù hợp với nhiệm vụ được giao. Các văn bằng này được các cơ sở
đào tạo của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp theo quy định của pháp
luật;
+ Có quyết định tuyển dụng hoặc có hợp đồng lao động với tổ chức
theo quy định của pháp luật. Trường hợp, hợp đồng lao động là loại xác
định thời hạn thì tại thời điểm lập hồ sơ chứng minh năng lực hành
nghề trong lĩnh vực tài nguyên nước, thời hạn hiệu lực của hợp đồng
lao động phải còn ít nhất sáu (06) tháng;
+ Nắm vững tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về tài nguyên nước.
- Có máy móc, thiết bị chuyên dùng đáp ứng quy định tại Điều 8 Thông
tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường, cụ thể:
+ Máy móc, thiết bị chuyên dùng hiện có hoặc đi thuê phải đảm bảo số
lượng, chất lượng, tính năng kỹ thuật phù hợp.
+ Trường hợp máy móc, thiết bị yêu cầu phải có kiểm định chất lượng
theo quy định thì phải có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng do cơ
quan có thẩm quyền cấp.
- Trường hợp máy móc, thiết bị, không thuộc sở hữu của tổ chức thì
phải có hợp đồng thuê với tổ chức, cá nhân khác theo quy định của
pháp luật.
- Trường hợp hạng mục công việc của đề án, báo cáo có yêu cầu điều
kiện khi thực hiện thì tổ chức phải đáp ứng các điều kiện đó hoặc có
hợp đồng liên doanh, liên kết hoặc hợp đồng thuê với tổ chức, cá nhân
đáp ứng điều kiện để thực hiện.
* Quy định về cá nhân tư vấn độc lập thực hiện việc lập đề án, báo
cáo trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tài nguyên nước:
- Đối với cá nhân tư vấn độc lập thực hiện việc lập đề án, báo cáo trong
hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tài nguyên nước phải đáp ứng các điều
kiện sau đây:
+ Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài có Giấy phép lao động
tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về lao động;
+ Có văn bằng đào tạo trình độ từ đại học trở lên, chuyên ngành đào
tạo phù hợp với nhiệm vụ được giao. Các văn bằng này được các cơ sở
đào tạo của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp theo quy định của pháp
luật;
+ Nắm vững tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về tài nguyên nước.
- Chuyên ngành đào tạo: Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng
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nước mặt bao gồm các chuyên ngành đào tạo phải phù hợp, liên quan
(thủy văn, hải văn, thủy văn công trình, thủy văn môi trường, kỹ thuật
tài nguyên nước);
- Kinh nghiệm công tác: Người phụ trách kỹ thuật của ít nhất 05 đề án,
báo cáo; Cùng một thời điểm, cá nhân tư vấn độc lập chỉ được nhận tư
vấn lập một (01) đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tài
nguyên nước.
- Có máy móc, thiết bị chuyên dùng đáp ứng quy định tại Điều 8 Thông
tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường, cụ thể:
+ Máy móc, thiết bị chuyên dùng hiện có hoặc đi thuê phải đảm bảo số
lượng, chất lượng, tính năng kỹ thuật phù hợp.
+ Trường hợp máy móc, thiết bị yêu cầu phải có kiểm định chất lượng
theo quy định thì phải có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng do cơ
quan có thẩm quyền cấp.
+ Trường hợp đề án, dự án có hạng mục thi công công trình khoan
nước dưới đất thì máy khoan, thiết bị thi công khoan phải đáp ứng yêu
cầu đối với quy mô hành nghề và an toàn lao động theo quy định.
* Quy định về hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia thực
hiện đề án, báo cáo trong lĩnh vực tài nguyên nước
- Hồ sơ năng lực đối với trường hợp là tổ chức hành nghề trong lĩnh
vực tài nguyên nước:
+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có kèm bản chính để đối chiếu
các loại giấy tờ và tài liệu, hợp đồng để chứng minh việc đáp ứng yêu
cầu đối với các hạng mục công việc có quy định điều kiện khi thực hiện
(nếu có) theo quy định nêu trên;
+ Danh sách đội ngũ cán bộ chuyên môn, người được giao phụ trách kỹ
thuật; bản sao có chứng thực hoặc bản sao có kèm bản chính để đối
chiếu giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, văn bằng đào tạo, Giấy
phép hành nghề (nếu có), hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển
dụng; các tài liệu, giấy tờ để chứng minh kinh nghiệm công tác của
từng cá nhân đáp ứng yêu cầu quy định nêu trên;
+ Danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng được sử dụng để thực hiện
đề án, dự án và tài liệu chứng minh việc đáp ứng các yêu cầu quy định
nêu trên;
- Hồ sơ năng lực đối với trường hợp là cá nhân tư vấn độc lập thực hiện
việc lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tài nguyên
nước:
+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có kèm bản chính để đối chiếu
giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, văn bằng đào tạo;
+ Các tài liệu, giấy tờ để chứng minh kinh nghiệm công tác của cá nhân
đáp ứng yêu cầu quy định nêu trên.
- Tổ chức, cá nhân hành nghề phải nộp hồ sơ năng lực cho cơ quan có
thẩm quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu hoặc tổ chức cá nhân
thuê lập đề án, báo cáo để làm căn cứ lựa chọn tổ chức, cá nhân đủ điều
kiện về năng lực thực hiện đề án, dự án, báo cáo.
* Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hành nghề trong lĩnh vực tài
nguyên nước:
- Tổ chức, cá nhân hành nghề trong lĩnh vực tài nguyên nước có trách
nhiệm:
+ Thông báo đến Cục Quản lý tài nguyên nước và Sở Tài nguyên và
Môi trường nơi đặt trụ sở chính về việc đã được lựa chọn thực hiện đề
án, dự án điều tra cơ bản, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, tư vấn
lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tài nguyên nước
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Căn cứ pháp lý:

chậm nhất là sau ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày có quyết định
phê duyệt, giao nhiệm vụ hoặc ký hợp đồng thực hiện.
Nội dung thông báo bao gồm tên, địa chỉ của cơ quan, đơn vị ký quyết
định phê duyệt, giao nhiệm vụ hoặc ký hợp đồng thực hiện dự án, đề
án, báo cáo; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện dự án, đề án,
báo cáo; thông tin cơ bản về đề án, dự án, báo cáo (tên, mục tiêu, phạm
vi, thời gian thực hiện) và kèm theo bản sao hồ sơ năng lực của tổ
chức, cá nhân tham gia thực hiện đề án, dự án, báo cáo. Việc thông báo
được thực hiện bằng thư điện tử hoặc gửi bằng đường bưu điện;
+ Bố trí, sử dụng các cán bộ chuyên môn phù hợp với yêu cầu, nội
dung công việc của đề án, dự án, báo cáo. Trong quá trình thực hiện,
nếu có sự thay đổi, điều chỉnh về đội ngũ cán bộ chuyên môn tham gia
thực hiện thì phải thông báo bằng văn bản tới cơ quan, đơn vị đã lựa
chọn thực hiện và Cục Quản lý tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi
trường nơi đặt trụ sở chính, nêu rõ lý do thay đổi, điều chỉnh và kèm
theo các giấy tờ chứng minh năng lực, kinh nghiệm của người được
thay thế;
+ Bảo đảm tính trung thực về các nội dung kê khai trong hồ sơ năng
lực tham gia thực hiện đề án, dự án, báo cáo và tự chịu trách nhiệm về
những hậu quả, thiệt hại phát sinh do khai báo không trung thực.
- Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng
nước và xả nước thải vào nguồn nước có trách nhiệm:
+ Tuân thủ các quy định điều kiện về năng lực khi thực hiện việc lập đề
án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tài nguyên nước quy
định tại Thông tư này. Trường hợp thuê tổ chức, cá nhân khác thực
hiện việc lập đề án, báo cáo thì phải lựa chọn tổ chức, cá nhân hành
nghề có đủ điều kiện về năng lực theo quy định của Thông tư này;
+ Khi nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tài nguyên nước phải nộp kèm
theo bản sao hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập đề
án, báo cáo đó.
- Luật Tài nguyên nước năm 2012.
- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ.
- Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.
- Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ.
- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ.
- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường.
- Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường.
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum.
- Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Kon Tum.
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Mẫu 05
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT
Kính gửi:..........................................................................................................(1)
1. Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép:
1.1. Tên tổ chức/cá nhân (đối với tổ chức ghi đầy đủ tên theo Quyết định thành lập hoặc Giấy
đăng ký kinh doanh; đối với cá nhân ghi đầy đủ họ tên theo Chứng minh nhân
dân):...............................................................................................................
1.2. Số Giấy đăng ký kinh doanh, nơi cấp, ngày cấp hoặc số Quyết định thành lập, cơ quan ký
quyết định (đối với tổ chức)/số Chứng minh nhân dân, nơi cấp, ngày cấp (đối với cá
nhân):…………………………………………………………………..
1.3. Địa chỉ (đối với tổ chức ghi địa chỉ trụ sở chính theo Giấy đăng ký kinh doanh hoặc
Quyết định thành lập; đối với cá nhân ghi theo địa chỉ hộ khẩu thường trú):….…
1.4. Điện thoại:……….…… Fax: ………..……… Email: …...............................
2. Thông tin chung về công trình khai thác, sử dụng nước:
2.1. Tên công trình..................................................................................................
2.2. Loại hình công trình, phương thức khai thác nước......................................(2)
2.3. Vị trí công trình (thôn/ấp, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố) …...... (3)
2.4. Hiện trạng công trình....................................................................................(4)
3. Nội dung đề nghị cấp phép:
3.1. Nguồn nước khai thác, sử dụng:....................................................................(5)
3.2. Vị trí lấy nước: ....................... ....................................................................(6)
3.3. Mục đích khai thác, sử dụng nước:................................................................(7)
3.4. Lượng nước khai thác, sử dụng: … ……..................................................(8)
3.5. Chế độ khai thác, sử dụng:……… …………………………………….....(9)
3.6. Thời gian đề nghị cấp phép: (tối đa là 15 năm).................................. .............
4. Giấy tờ, tài liệu nộp kèm theo Đơn này gồm có:
- Đề án khai thác, sử dụng nước (đối với trường hợp chưa có công trình khai thác); báo cáo
hiện trạng khai thác, sử dụng nước kèm theo quy trình vận hành (đối với trường hợp đã có công
trình khai thác).
- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước (không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp
hồ sơ).
- Sơ đồ vị trí công trình khai thác nước.
- Văn bản góp ý và tổng hợp tiếp thu, giải trình lấy ý kiến cộng đồng (trường hợp dự án/công
trình thuộc diện phải lấy ý kiến cộng đồng theo quy định tại điểm a,b,c Khoản 1 Điều 2 Nghị định
số 201/2013/NĐ-CP).
- Các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan.
5. Cam kết của tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép:
- (Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) cam đoan các nội dung, thông tin trong Đơn này và
các giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
- (Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) cam kết chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của
Giấy phép và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quy định tại Khoản 2 Điều 43 của Luật tài nguyên nước
và quy định của pháp luật có liên quan.
- (Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) đã gửi một (01) bộ hồ sơ tới Sở Tài nguyên và Môi
trường tỉnh/thành phố........................................................................(10)
Đề nghị (tên cơ quan cấp phép) xem xét, cấp Giấy phép khai thác sử dụng nước mặt cho (tổ
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chức/cá nhân đề nghị cấp phép)./.
........ ngày.......tháng....... năm........
Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép
Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu có)

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN:
(1) Tên cơ quan cấp phép: Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp cấp phép thuộc thẩm
quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp tỉnh đối với trường hợp cấp phép thuộc thẩm
quyền của UBND cấp tỉnh (theo quy định tại Điều 28 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27
tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước).
(2) Ghi rõ loại hình công trình (hồ chứa/đập dâng/cống/kênh dẫn/trạm bơm nước,...), mô tả các hạng mục
công trình, dung tích hồ chứa, công suất lắp máy/trạm bơm, cách thức lấy nước, dẫn nước, chuyển nước,
trữ nước,...
(3) Trường hợp công trình đặt trên nhiều địa bàn hành chính khác nhau thì ghi đầy đủ các địa danh hành
chính đó.
(4) Ghi rõ công trình đã có hay đang xây dựng, dự kiến xây dựng; thời gian đưa vào vận hành/dự
kiến vận hành.
(5) Nguồn nước khai thác: Ghi tên sông/suối/kênh/rạch/hồ/ao/đầm/phá; nêu rõ sông/suối là phụ lưu,
phân lưu, thuộc hệ thống sông nào; trường hợp công trình có chuyển nước thì nêu rõ cả tên nguồn
nước tiếp nhận.
(6) Nêu rõ địa danh vị trí lấy nước (thôn/ấp, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố) và
tọa độ
cửa lấy nước, tim tuyến đập (đối với trường hợp có hồ chứa), tim nhà máy thủy điện và cửa xả nước
vào nguồn nước (đối với công trình thủy điện).
(7) Nêu rõ mục đích sử dụng nước; trường hợp công trình sử dụng nước đa mục tiêu thì ghi rõ từng
mục đích sử dụng (cấp nước tưới, sinh hoạt, công nghiệp, phát điện,....).
(8) Ghi rõ lượng nước khai thác sử dụng lớn nhất cho từng mục đích sử dụng theo từng thời kỳ
ngày/ tháng/ mùa vụ/ năm và tổng lượng nước sử dụng trong năm. Trong đó:
- Lượng nước khai thác sử dụng cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản tính bằng m3/s.
- Lượng nước qua nhà máy thủy điện tính bằng m3/s; công suất lắp máy tính bằng MW.
- Lượng nước khai thác, sử dụng cho các mục đích khác tính bằng m3/ngày đêm.
(9) Ghi rõ số giờ lấy nước trung bình trong ngày, số ngày lấy nước trung bình theo tháng/mùa
vụ/năm.
(10) Phần ghi này áp dụng cho trường hợp hồ sơ cấp phép thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và
Môi trường.

648

Mẫu 29
(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP)
(Trang bìa trong)

ĐỀ ÁN
KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT
.......................................................................................................................(1)
(đối với trường hợp chưa có công trình khai thác)

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
Ký (đóng dấu nếu có)

ĐƠN VỊ LẬP ĐỀ ÁN
Ký, đóng dấu

Địa danh, tháng…./năm…..
(1)

Ghi tên, vị trí và quy mô công trình khai thác, sử dụng nước
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HƯỚNG DẪN
NỘI DUNG ĐỀ ÁN KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT
(đối với trường hợp chưa có công trình khai thác)
MỞ ĐẦU
1. Trình bày tóm tắt các thông tin của tổ chức/cá nhân đề nghị cấp Giấy phép khai thác, sử
dụng nước mặt (tên, địa chỉ trụ sở chính, lĩnh vực hoạt động theo Giấy đăng ký kinh doanh hoặc
Quyết định thành lập đối với tổ chức; họ tên, số CMND, nơi cấp, ngày cấp theo Chứng minh nhân
dân, địa chỉ thường trú đối với cá nhân).
2. Thông tin cơ bản về dự án đầu tư có khai thác, sử dụng nước: tên, vị trí, quy mô, các hoạt
động chính và nhu cầu khai thác, sử dụng nước của dự án.
3. Trình bày các thông tin cơ bản của công trình khai thác, sử dụng nước xin cấp phép.
- Tên, vị trí công trình: thôn/ấp, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố; tọa độ tim các hạng
mục chính của công trình (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục, múi chiếu).
- Nguồn nước khai thác, sử dụng: tên sông/suối/kênh/rạch/hồ/ao/đầm/phá; nêu rõ sông/suối là
phụ lưu, phân lưu, thuộc hệ thống sông nào; trường hợp công trình có chuyển nước thì trình bày cả
thông tin về nguồn nước tiếp nhận.
- Mục đích khai thác, sử dụng nước: cấp nước sinh hoạt, tưới, sản xuất công nghiệp, phát
điện, nuôi trồng thủy sản... Trường hợp công trình khai thác, sử dụng nước cho nhiều mục đích thì
nêu rõ từng mục đích sử dụng.
- Loại hình công trình: hồ, đập, kênh, cống, trạm bơm,...
- Phương thức khai thác, sử dụng nước: trình bày phương thức lấy nước, dẫn nước, chuyển
nước bằng các hạng mục chính của công trình.
- Chế độ và lượng nước khai thác, sử dụng: trình bày chế độ khai thác, sử dụng nước của công
trình cho từng mục đích theo các thời kỳ trong năm (thời gian, lưu lượng và lượng nước khai thác
trung bình, lớn nhất và nhỏ nhất).
- Các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình khai thác, sử dụng nước.
4. Thuyết minh căn cứ lập đề án khai thác, sử dụng nước:
- Căn cứ pháp lý: nêu các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch
tài nguyên nước, các văn bản pháp lý khác liên quan đến việc đầu tư xây dựng công trình khai thác,
sử dụng nước.
- Thuyết minh các tài liệu, thông tin, số liệu sử dụng lập đề án (tài liệu đo đạc, điều tra, đánh
giá nguồn nước, hiện trạng khai thác, sử dụng nước,…); các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm kỹ
thuật áp dụng; nguồn gốc, mức độ đầy đủ, tin cậy của tài liệu, thông tin, số liệu.
5. Thông tin về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các tổ chức, cá nhân liên quan đối với
trường hợp phải lấy ý kiến hoặc thông báo theo quy định tại Điều 6 của Luật tài nguyên nước số
17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 và Điều 2 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27
tháng 11 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước.
6. Thông tin về tổ chức, cá nhân lập đề án: thuyết minh lĩnh vực hoạt động, điều kiện năng
lực, kinh nghiệm của tổ chức/cá nhân lập đề án; danh sách, trình độ chuyên môn của các thành viên
tham gia lập đề án.
Chương I
ĐẶC ĐIỂM NGUỒN NƯỚC VÀ
TÌNH HÌNH KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC
(Trình bày đặc điểm và tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước đề nghị được cấp phép. Trường
hợp có chuyển nước từ lưu vực sông này sang lưu vực sông khác thì trình bày cả đặc điểm và tình hình
khai thác, sử dụng nước của nguồn nước tiếp nhận).
I. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội
1. Mô tả khái quát vị trí địa lý, địa hình, thổ nhưỡng, thảm phủ thực vật khu vực dự kiến xây
dựng công trình khai thác, sử dụng nước.
2. Mô tả tình hình dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội khu vực dự án và vùng phụ cận (dân
cư và phân bố dân cư, đô thị, hiện trạng phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản và các ngành
khác liên quan đến sử dụng nước, nguồn nước khai thác, sử dụng).
II. Mạng lưới sông suối
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1. Trình bày vị trí nguồn nước khai thác trong mạng lưới sông suối của lưu vực (phụ lưu/phân
lưu/dòng chính), vị trí nguồn sông, cửa sông, các địa danh hành chính mà sông, suối chảy qua.
2. Trình bày cụ thể các đặc trưng hình thái của nguồn nước khai thác (chiều dài, diện tích lưu
vực, hình dạng, độ dốc,…) và đặc điểm sông, suối, hồ chứa, các công trình điều tiết nước có liên
quan trong khu vực.
III. Đặc điểm khí tượng, thủy văn
1. Mô tả mạng lưới trạm quan trắc khí tượng, thủy văn trên lưu vực sông và vùng phụ cận
(tên, vị trí trạm, yếu tố đo, tần suất đo, thời kỳ quan trắc).
2. Luận chứng việc lựa chọn các trạm quan trắc và số liệu sử dụng để tính toán trong đề án.
3. Phân tích đặc điểm mưa, bốc hơi, dòng chảy sông, suối theo các thời kỳ trong năm của khu
vực dự án và vùng phụ cận.
IV. Chế độ dòng chảy
Thuyết minh, đánh giá phương pháp tính toán, xử lý số liệu và kết quả tính toán các đặc trưng
thủy văn tại tuyến xây dựng công trình hoặc vị trí khai thác nước, bao gồm:
1. Đối với loại hình công trình hồ, đập.
a) Dòng chảy năm:
+ Quá trình biến đổi dòng chảy trong năm; biến đổi dòng chảy năm trong nhiều năm.
+ Dòng chảy trung bình nhiều năm (các đặc trưng và dòng chảy tương ứng với tần suất).
+ Mô hình phân phối dòng chảy năm theo các nhóm năm nhiều nước, trung bình, ít nước.
b) Đường duy trì lưu lượng bình quân ngày.
c) Dòng chảy lũ:
+ Lưu lượng đỉnh lũ, tổng lượng lũ và quá trình lũ ứng với các tần suất.
+ Lưu lượng lớn nhất các tháng mùa lũ ứng với các tần suất.
d) Dòng chảy kiệt: Lưu lượng bình quân mùa kiệt, ba tháng kiệt nhất, tháng kiệt nhất và ngày
nhỏ nhất ứng với các tần suất.
đ) Đường quan hệ lưu lượng, mực nước Q(fz) hạ lưu công trình.
e) Dòng chảy bùn cát: số liệu quan trắc bùn cát, lượng bùn cát trung bình nhiều năm; phân
tích đánh giá bồi lắng hồ chứa và tính toán tuổi thọ công trình.
g) Mô tả chế độ triều, biên độ triều, các tác động của hoạt động triều đến nguồn nước khai
thác (đối với công trình khai thác nước nằm trong vùng ảnh hưởng triều).
2. Đối với loại hình công trình cống, trạm bơm, kênh dẫn:
a) Phân tích diễn biến mực nước, lưu lượng theo các tháng trong năm, trung bình nhiều năm.
b) Các giá trị mực nước, lưu lượng trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất từng tháng trong chuỗi số
liệu tính toán;ứng với tần suất thiết kế của công trình.
c) Quan hệ mực nước, lưu lượng tại vị trí khai thác.
d) Biến đổi dòng chảy kiệt thời kỳ nhiều năm (mùa kiệt, ba tháng kiệt nhất, tháng kiệt nhất).
đ) Dòng chảy bùn cát: độ đục, lưu lượng bùn cát lơ lửng trung bình năm, nhiều năm.
e) Mô tả chế độ triều, biên độ triều, các tác động của hoạt động triều đến nguồn nước khai
thác (đối với công trình khai thác nước nằm trong vùng ảnh hưởng triều).
V. Chất lượng nguồn nước
1. Phân tích, đánh giá chất lượng nguồn nước dựa vào số liệu đo chất lượng nước tại các trạm
quan trắc gần nhất nằm ở thượng, hạ lưu công trình; kết quả phân tích chất lượng nước cho mục
đích sử dụng tại thời điểm xin cấp phép (trừ trường hợp khai thác nước cho thủy điện).
2. Đánh giá các yếu tố tác động đến chất lượng nguồn nước khu vực khai thác.
VI. Hệ sinh thái thủy sinh
Mô tả hiện trạng hệ sinh thái thủy sinh, các loài thủy sinh quý hiếm cần bảo tồn trong khu vực
nguồn nước khai thác, sử dụng.
VII. Hiện trạng khai thác, sử dụng nước trong khu vực
1. Trình bày tổng quan nhu cầu sử dụng nước phục vụ dân sinh, các ngành sử dụng nước
chính trong khu vực dự án và vùng phụ cận.
2. Trình bày các công trình khai thác, sử dụng nước hiện tại và dự kiến trên lưu vực nguồn
nước khai thác, sử dụng, cụ thể như sau:
a) Đối với công trình khai thác, sử dụng nước cho sản xuất nông nghiệp: diện tích tưới, các
thời kỳ lấy nước trong năm; số ngày, giờ lấy nước trong từng thời kỳ; lưu lượng và tổng lượng nước
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khai thác, sử dụng trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất theo từng thời kỳ;
b) Đối với công trình khai thác, sử dụng nước cho thủy điện: thời gian phát điện trong ngày,
tháng, mùa, năm; lưu lượng phát điện ngày, tháng, mùa, năm trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất; chế độ
và lưu lượng xả dòng chảy tối thiểu sau công trình;
c) Đối với công trình khai thác, sử dụng nước cho các mục đích khác (cấp nước sinh hoạt,
công nghiệp, giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản…): lượng nước khai thác trong ngày, tháng, mùa,
năm (trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất).
3. Phân tích, đánh giá ảnh hưởng việc khai thác, sử dụng nước của các công trình nêu trên đến
nguồn nước khai thác, sử dụng của dự án.
(Đính kèm Sơ đồ minh họa (khổ A4 đến A3) khu vực khai thác, sử dụng nước, trong đó thể
hiện rõ: mạng lưới sông suối; các trạm quan trắc khí tượng, thủy văn; các công trình khai thác, sử
dụng nước; địa danh hành chính các cấp của khu vực; trường hợp có chuyển nước sang lưu vực
sông khác thì phải có cả thông tin về khu vực và nguồn nước tiếp nhận).
Chương II
XÁC ĐỊNH NHU CẦU NƯỚC
I. Nhiệm vụ và quy mô của công trình đề nghị cấp phép
Thuyết minh chi tiết từng nhiệm vụ của công trình khai thác, sử dụng nước theo thứ tự ưu tiên,
quy mô và thời kỳ phục vụ của công trình cho từng mục đích sử dụng nước.
II. Phương pháp và kết quả tính toán nhu cầu nước
1. Đối với công trình khai thác, sử dụng nước đề nghị cấp phép
a) Trình bày phương pháp và số liệu dùng để tính toán nhu cầu nước cho từng nhiệm vụ của
công trình theo từng thời kỳ trong năm (bao gồm cả nhiệm vụ bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu ở
hạ lưu công trình).
b) Trình bày kết quả tính toán nhu cầu nước cho từng nhiệm vụ của công trình theo từng thời
kỳ và tổng lượng nước khai thác trong năm.
2. Đối với các nhu cầu sử dụng nước khác trong khu vực:
a) Trình bày phương pháp và số liệu dùng để tính toán nhu cầu nước cho các mục đích sử
dụng nước khác trong khu vực theo từng thời kỳ trong năm;
b) Trình bày kết quả tính toán nhu cầu nước cho các mục đích khác trong khu vực và tổng
lượng nước khai thác, sử dụng theo các thời kỳ trong năm.
3. Tổng hợp nhu cầu khai thác, sử dụng nước trong khu vực theo từng thời kỳ trong năm, bao
gồm: nhu cầu sử dụng nước của công tŕnh đề nghị cấp phép và các nhu cầu sử dụng nước khác (lập
biểu tổng hợp nhu cầu sử dụng nước).
4. Đánh giá khả năng của nguồn nước bảo đảm cho nhu cầu sử dụng nước của công trình đề
nghị cấp phép và cho các nhu cầu sử dụng nước khác trong khu vực theo từng thời kỳ trong năm.
Chương III
PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC
I. Công trình khai thác, sử dụng nước
1. Vị trí tuyến công trình khai thác, sử dụng nước
- Địa danh hành chính (thôn/ấp, xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố).
- Tọa độ tim các hạng mục chính của công trình (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục và múi
chiếu).
- Luận chứng việc lựa chọn vị trí các hạng mục chính của công trình.
2. Loại hình công trình
- Trình bày loại hình công trình và phương thức khai thác, sử dụng nước bằng các hạng mục
chính của công trình (lấy nước, dẫn nước, chuyển nước).
- Đối với công trình hồ chứa, trình bày các hạng mục công trình để đảm bảo: duy trì dòng
chảy tối thiểu; sử dụng nguồn nước tổng hợp, đa mục tiêu; sử dụng dung tích chết của hồ chứa
trong trường hợp hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng; sự di cư của các loài cá; việc đi lại của phương
tiện vận tải thủy,…
(Đính kèm Sơ đồ (khổ A4 đến A3) khu vực công trình khai thác, sử dụng nước, trong đó thể
hiện rõ: mạng lưới sông suối; địa danh hành chính các cấp của khu vực, các hạng mục chính của
công trình).
II. Chế độ và lượng nước khai thác, sử dụng nước
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1. Trình bày chế độ khai thác, sử dụng nước của công trình cho từng mục đích theo các thời
kỳ trong năm (thời gian, lưu lượng và lượng nước khai thác trung bình, lớn nhất và nhỏ nhất).
2. Trình bày phương án vận hành công trình khai thác, sử dụng nước.
3. Trình bày phương án vận hành công trình để đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu
và đảm bảo đường đi của cá (nếu có).
III. Biện pháp giám sát quá trình khai thác, sử dụng nước
1. Luận chứng việc xác định vị trí đo, phương pháp đo, yếu tố đo, tần suất đo, thiết bị đo của
trạm quan trắc, giám sát khai thác, sử dụng nước của công trình.
2. Phương án bố trí nhân lực quan trắc, giám sát khai thác, sử dụng nước; đối với dự án xây
dựng hồ chứa, phải có phương án quan trắc khí tượng thủy văn, tổ chức dự báo lượng nước đến hồ
để phục vụ vận hành hồ chứa.
Chương IV
TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC VÀ CÁC BIỆN PHÁP GIẢM
THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC
I. Tác động của việc khai thác, sử dụng nước đến nguồn nước, môi trường và các đối
tượng khai thác, sử dụng nước khác
1. Tác động đến nguồn nước
a) Đánh giá, dự báo sự biến đổi mực nước, lưu lượng và chất lượng nước ở thượng và hạ lưu
công trình theo từng thời kỳ khai thác, sử dụng nước.
b) Đối với dự án có xây dựng hồ, đập làm gián đoạn dòng chảy tự nhiên của sông, suối phải
đánh giá, dự báo sự biến đổi mực nước, lưu lượng, chất lượng nước trên đoạn sông, suối bị gián
đoạn. Trường hợp dự án có chuyển nước sang lưu vực sông khác phải đánh giá, dự báo sự biến đổi
mực nước, lưu lượng, chất lượng nước ở cả nguồn nước khai thác và nguồn nước tiếp nhận.
2. Tác động đến các đối tượng khai thác, sử dụng nước khác
a) Đánh giá tác động do việc vận hành khai thác, sử dụng nước của công trình tới các công
trình khai thác, sử dụng nước ở thượng, hạ lưu công trình (an toàn công trình, chế độ và phương
thức khai thác, sử dụng nước) trong các thời kỳ mùa lũ, mùa kiệt, thời kỳ cấp nước gia tăng, thời kỳ
hạn hán thiếu nước.
b) Đối với loại hình công trình hồ chứa, bổ sung đánh giá ảnh hưởng của việc xả lũ đến hạ lưu
công trình (diện tích ngập lụt và thiệt hại do lũ gây ra) trong các trường hợp: vận hành bình thường
trong mùa lũ, vận hành xả lũ để bảo vệ công trình, vận hành trong tình huống vỡ đập; trường hợp có
chuyển nước sang lưu vực sông khác thì phải đánh giá ảnh hưởng đến: chế độ dòng chảy (mùa lũ,
mùa kiệt), chế độ phù sa, bùn cát, xói lở lòng, bờ, bãi sông, các công trình khai thác, sử dụng nước
trên nguồn tiếp nhận; dự báo khả năng bồi lấp, khô cạn các cảng sông, tuyến, luồng giao thông
thủy.
3. Tác động đến môi trường
a) Đánh giá, dự báo sự biến đổi lượng phù sa, bùn cát, xói lở, bồi lắng lòng, bờ bãi sông.
b) Đánh giá, dự báo sự biến đổi hệ sinh thái thủy sinh và các loài động thực vật quý hiếm cần
bảo tồn.
c) Đánh giá các tác động của việc xây dựng công trình đến diện tích, chất lượng rừng, thảm
phủ thực vật.
d) Đánh giá các tác động do sự cố xảy ra trong quá trình khai thác, sử dụng nước của công
trình.
II. Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực
Thuyết minh cụ thể phương án, biện pháp và kế hoạch thực hiện phòng, chống và giảm thiểu
các tác động tiêu cực do hoạt động khai thác, sử dụng nước của công trình gây ra.
1. Xây dựng giải pháp giảm thiểu tác động và lộ trình thực hiện trong thời gian xây dựng, vận
hành công trình.
a) Bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu.
b) Sử dụng nguồn nước tổng hợp, đa mục tiêu.
c) Bảo đảm sự di cư của các loài cá; việc đi lại của phương tiện vận tải thủy,…
d) Các giải pháp bảo đảm sử dụng dung tích chết của hồ chứa để cấp nước cho hạ du trong
trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng (đối với công trình hồ, đập).
2. Các giải pháp bảo đảm vận hành an toàn công trình.
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3. Giải pháp giảm thiểu thiệt hại do việc vận hành xả lũ của công trình.
III. Giải trình các ý kiến góp ý của cộng đồng dân cư
Tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức cá nhân liên
quan trong trường hợp phải lấy ý kiến (theo quy định tại Điều 6 của Luật tài nguyên nước và Điều 2
của Nghị định số 201/NĐ-CP ngày 27/11/2013).
KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT
1. Các kiến nghị liên quan đến việc cấp phép khai thác, sử dụng nước.
2. Cam kết của tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép (về tính chính xác, trung thực của tài liệu,
thông tin, số liệu trong đề án; nghiêm túc thực hiện các biện pháp, phương án phòng ngừa, giảm thiểu
tác động của công trình khai thác, sử dụng nước và lộ trình thực hiện; thực hiện các quy định trong Giấy
phép,…).
Phụ lục kèm theo Đề án:
1. Bản sao các văn bản pháp lý có liên quan đến việc xin phép khai thác, sử dụng nước: quyết định
thành lập tổ chức/giấy đăng ký kinh doanh; quyết định phê duyệt các quy hoạch chuyên ngành liên
quan; văn bản chấp thuận đầu tư (nếu có); văn bản góp ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư, tổ
chức, cá nhân liên quan và văn bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình nếu thuộc trường hợp phải lấy ý
kiến (quy định tại Điều 6 của Luật tài nguyên nước và Điều 2 của Nghị định số 201/NĐ-CP ngày
27/11/2013 của Chính phủ).
2. Phụ lục thông tin, số liệu về khí tượng, thủy văn và các tài liệu liên quan sử dụng để lập Đề án.
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Mẫu 30
(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP)
(Trang bìa trong)

BÁO CÁO
HIỆN TRẠNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT
.......................................................................................................................(1)
(đối với trường hợp đã có công trình khai thác)

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
Ký (đóng dấu nếu có)

ĐƠN VỊ LẬP BÁO CÁO
Ký, đóng dấu

Địa danh, tháng…./năm…..
(1)

Ghi tên, vị trí và quy mô công trình khai thác, sử dụng nước
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HƯỚNG DẪN NỘI DUNG
BÁO CÁO HIỆN TRẠNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT
(đối với trường hợp đã có công trình khai thác)
MỞ ĐẦU
1. Trình bày tóm tắt các thông tin về tổ chức/cá nhân đề nghị cấp Giấy phép khai thác, sử
dụng nước (tên, địa chỉ trụ sở chính, lĩnh vực hoạt động theo Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết
định thành lập đối với tổ chức; họ tên, số CMND, nơi cấp, ngày cấp theo Chứng minh nhân dân, địa
chỉ thường trú đối với cá nhân).
2. Trình bày tóm tắt về công trình khai thác, sử dụng nước xin cấp phép, với các nội dung
chủ yếu sau:
a) Tên, mục đích, quy mô, nhiệm vụ của công trình (đối với công trình có nhiều nhiệm vụ thì
sắp xếp các nhiệm vụ theo thứ tự ưu tiên).
b) Vị trí công trình khai thác, sử dụng nước: thôn/ấp, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố
nơi đặt công trình.
c) Nguồn nước khai thác, sử dụng: nêu rõ tên sông/suối (sông chính/phụ lưu/phân lưu cấp....,
thuộc hệ thống sông/lưu vực sông....) /kênh/rạch/hồ/ao/ đầm/phá; vị trí tọa độ, địa danh điểm lấy
nước (thôn/ấp, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố).
d) Phương thức khai thác, sử dụng nước: mô tả loại hình công trình, các hạng mục chính của
công trình lấy nước, dẫn nước, chuyển nước... (Bảng thông số kỹ thuật cơ bản của công trình liên
quan đến khai thác, sử dụng nước).
đ) Các căn cứ pháp lý liên quan đến xây dựng, quản lý, vận hành công trình; thời gian bắt đầu
vận hành, tình hình hoạt động của công trình đến thời điểm nộp hồ sơ.
3. Trình bày các thông tin, số liệu sử dụng để lập báo cáo:
a) Liệt kê các tài liệu, thông tin, số liệu đo đạc, điều tra, đánh giá nguồn nước, hiện trạng khai
thác, sử dụng nước; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng trong tính toán, lập báo cáo; nêu rõ
nguồn gốc thông tin, số liệu thu thập.
b) Đánh giá mức độ đầy đủ, tin cậy của tài liệu, thông tin, số liệu sử dụng.
4. Thuyết minh lĩnh vực hoạt động, điều kiện năng lực, kinh nghiệm của tổ chức/cá nhân lập
báo cáo; danh sách, trình độ chuyên môn của các thành viên tham gia lập báo cáo.
Chương I
ĐẶC ĐIỂM NGUỒN NƯỚC
(Trình bày đặc điểm nguồn nước khai thác, sử dụng đề nghị được cấp phép. Trường hợp có
chuyển nước từ lưu vực sông này sang lưu vực sông khác thì trình bày cả đặc điểm của nguồn nước
tiếp nhận).
I. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội
1. Trình này khái quát vị trí địa lý, đặc điểm địa hình, địa mạo, thổ nhưỡng, thảm phủ thực vật
khu vực khai thác, sử dụng nước và vùng phụ cận; phân tích, đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố
này đến nguồn nước trên lưu vực và nguồn nước khai thác, sử dụng.
2. Trình bày khái quát đặc điểm kinh tế - xã hội khu vực khai thác, sử dụng nước và vùng phụ
cận (phân bố dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, tình hình sử dụng nước cho sinh hoạt, công nghiệp,
nông nghiệp, chăn nuôi, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản, xả nước thải,...).
II. Mạng lưới sông suối
1. Mô tả vị trí nguồn nước khai thác trong mạng lưới sông suối của lưu vực (phụ lưu/phân
lưu/dòng chính), vị trí nguồn sông, cửa sông, các địa danh hành chính mà sông, suối chảy qua.
2. Mô tả cụ thể các đặc trưng hình thái của nguồn nước khai thác và các sông, suối, hồ chứa,
các công trình điều tiết nước có liên quan trong khu vực.
III. Đặc điểm khí tượng, thủy văn
1. Mô tả mạng lưới trạm quan trắc khí tượng, thủy văn trên lưu vực sông (có nguồn nước khai
thác) và vùng phụ cận (tên, vị trí trạm, yếu tố đo, tần suất đo, thời kỳ quan trắc); luận chứng việc
lựa chọn trạm quan trắc và số liệu sử dụng để tính toán trong báo cáo.
2. Phân tích đặc điểm mưa, bốc hơi, dòng chảy sông, suối theo các thời kỳ trong năm của khu
vực khai thác, sử dụng nước và vùng phụ cận.
(Đính kèm Sơ đồ minh họa (khổ A4 đến A3) khu vực khai thác, sử dụng nước, trong đó thể
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hiện rõ: mạng lưới sông suối; các trạm quan trắc khí tượng, thủy văn; các công trình khai thác, sử
dụng nước; địa danh hành chính các cấp của khu vực; trường hợp có chuyển nước sang lưu vực
sông khác thì phải có cả thông tin về khu vực và nguồn nước tiếp nhận).
IV. Chế độ dòng chảy
1. Trình bày đặc điểm dòng chảy năm, dòng chảy mùa lũ, mùa kiệt; phân phối dòng chảy các
tháng trong năm.
2. Trình bày cụ thể phương pháp và kết quả tính toán các đặc trưng thủy văn tại vị trí tuyến
công trình theo thời gian tháng, mùa, năm.
3. Phân tích, đánh giá diễn biến nguồn nước khai thác trước và sau khi có công trình.
4. Đánh giá diễn biến tổng lượng bùn cát năm, mùa lũ, mùa cạn.
V. Chất lượng nguồn nước
1. Phân tích, đánh giá đặc điểm, diễn biến chất lượng nguồn nước khu vực khai thác.
2. Phân tích, đánh giá các yếu tố tác động đến chất lượng nguồn nước khu vực khai thác.
VI. Hệ sinh thái thủy sinh
Trình bày hiện trạng hệ sinh thái thủy sinh trong khu vực; liệt kê các loài quý hiếm cần bảo
tồn trong khu vực nguồn nước khai thác, sử dụng.
Chương II
TÌNH HÌNH KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC
I. Hiện trạng công trình khai thác, sử dụng nước xin cấp phép
1. Trình bày cụ thể vị trí, nhiệm vụ, quy mô của công trình; các hạng mục chủ yếu và phương
thức khai thác, sử dụng nước của công trình.
2. Trình bày cụ thể về tình trạng hoạt động của công trình đến thời điểm lập báo cáo; những
thay đổi của công trình trong suốt quá trình vận hành (kèm theo bảng các thông số kỹ thuật cơ bản
của công trình khai thác, sử dụng nước tại thời điểm lập báo cáo).
(Đính kèm Sơ đồ (khổ A4 đến A3) khu vực công trình khai thác, sử dụng nước, trong đó thể
hiện rõ: mạng lưới sông suối; địa danh hành chính các cấp của khu vực, các hạng mục chính của
công trình).
II. Tình hình khai thác, sử dụng nước của công trình
1. Trình bày cụ thể chế độ, lượng nước khai thác cho từng mục đích sử dụng trong suốt thời
gian vận hành công trình, đến thời điểm lập báo cáo:
a) Đối với khai thác, sử dụng nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản: trình bày
cụ thể các thời kỳ (tháng/mùa/vụ) lấy nước trong năm; số giờ, số ngày lấy nước trong từng thời kỳ;
lưu lượng (m3/s) và tổng lượng nước khai thác trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất theo từng thời kỳ; diễn
biến lượng nước khai thác, sử dụng qua các năm.
b) Đối với khai thác, sử dụng nước cho thủy điện: nêu rõ số giờ phát điện, lưu lượng phát điện
trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất (m3/s), tổng lượng nước phát điện trong năm và diễn biến qua các
năm; chế độ và lưu lượng xả dòng chảy tối thiểu (m3/s) trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất sau công trình
(nếu có).
c) Đối với khai thác, sử dụng nước cho các mục đích khác: trình bày cụ thể lượng nước khai
thác trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất (m3/ngày đêm) theo các thời kỳ (tháng/mùa/vụ) lấy nước trong
năm và diễn biến qua các năm khai thác.
2. Trình bày tổng lượng nước khai thác, sử dụng cho từng thời kỳ và tổng lượng nước khai
thác, sử dụng trong từng năm đối với công trình khai thác, sử dụng nước phục vụ nhiều mục đích.
3. Trình bày cụ thể các vị trí quan trắc và nội dung, phương pháp, chế độ, thiết bị quan trắc,
giám sát trong quá trình khai thác, sử dụng nước.
III. Tình hình khai thác, sử dụng nước của các tổ chức, cá nhân khác trong khu vực
1. Liệt kê các công trình khai thác, sử dụng nước liên quan hiện có trên lưu vực: tên, vị trí,
loại hình công trình, nhiệm vụ, mục đích, quy mô, phạm vi cấp nước, khoảng cách đến công trình
xin cấp phép,...
2. Trình bày cụ thể tình hình khai thác, sử dụng nước của các công trình có liên quan:
a) Đối với khai thác, sử dụng nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản: các thời kỳ lấy
nước trong năm; số giờ, số ngày lấy nước trong từng thời kỳ; chế độ, lưu lượng (m3/s) và tổng lượng
nước khai thác trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất theo từng thời kỳ.
b) Đối với công trình khai thác, sử dụng nước cho thủy điện: số thời gian phát điện trong
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ngày, tháng, mùa, năm; lưu lượng nước phát điện trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất (m3/s) theo ngày,
tháng, mùa; chế độ và lưu lượng xả dòng chảy tối thiểu (m3/s) sau công trình (nếu có).
c) Đối với công trình khai thác, sử dụng nước cho các mục đích khác: trình bày lượng nước
khai thác trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất (m3/ngày đêm) theo các thời kỳ ngày, tháng, mùa, năm.
d) Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của các công trình nêu trên đến nguồn nước và vận hành của
công trình xin cấp phép.
Chương III
KẾ HOẠCH KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC
VÀ BIỆN PHÁP GIÁM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC
I. Nhu cầu khai thác, sử dụng nước của công trình trong thời gian đề nghị cấp phép
Thuyết minh cụ thể nhu cầu, kế hoạch, chế độ khai thác, sử dụng nước của công trình trong
thời gian đề nghị cấp phép.
II. Đánh giá tác động của việc khai thác, sử dụng nước và vận hành công trình đến
nguồn nước, môi trường và các đối tượng sử dụng nước khác có liên quan trong khu vực
1. Đối với loại hình công trình hồ, đập.
a) Đánh giá tác động của việc điều tiết, vận hành công trình đến: chế độ dòng chảy (mực
nước, lưu lượng) mùa lũ, mùa kiệt; chế độ phù sa/bùn cát, xói lở lòng, bờ, bãi sông; chất lượng
nước; hệ sinh thái thủy sinh và việc khai thác, sử dụng nước của các đối tượng khác trên sông, suối
phía thượng và hạ lưu công trình trong các thời kỳ (mùa lũ, mùa kiệt, thời kỳ dùng nước gia tăng).
b) Đối với công trình thủy điện kiểu đường dẫn: bổ sung đánh giá tác động đến chế độ dòng
chảy, khai thác, sử dụng nước, hệ sinh thái thủy sinh trên các đoạn sông, suối giữa đập và nhà máy
(thể hiện rõ độ dài đoạn sông, suối bị giảm nước, các đặc trưng dòng chảy, tình hình sử dụng
nước…).
c) Trường hợp công trình có chuyển nước thì phải đánh giá tác động đến nguồn nước tiếp
nhận (biến đổi dòng chảy, gia tăng lũ lụt, xói lở, bồi lấp, biến dạng hình thái sông/suối,…) và các
hoạt động khai thác, sử dụng nước khác trên nguồn nước tiếp nhận.
2. Đối với các loại h́nh công tŕnh khác: đánh giá các tác động đến chế độ dòng chảy (mực
nước, lưu lượng) và các công trình khai thác, sử dụng nước khác trên sông, suối phía hạ lưu công
trình theo từng thời kỳ sử dụng nước.
III. Thuyết minh các biện pháp khắc phục, giảm thiểu tác động tiêu cực và giám sát quá
trình khai thác, sử dụng nước
1. Đối với loại hình công trình hồ, đập, công trình có chuyển nước
a) Luận chứng, xác định dòng chảy tối thiểu cần phải duy trì ở hạ lưu công trình; thuyết minh
biện pháp, phương án bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu.
b) Thuyết minh phương án, giải pháp khắc phục, giảm thiểu các tác động tiêu cực (đã đánh
giá ở điểm a mục 2 của Chương này) trong thời gian đề nghị cấp phép (trong điều kiện bình thường
và trong trường hợp xảy ra sự cố, thiên tai lũ lụt, hạn hán thiếu nước).
2. Đối với các loại hình khai thác, sử dụng nước khác: thuyết minh giải pháp, phương án khắc
phục, giảm thiểu tác động tiêu cực của việc khai thác, sử dụng nước tại công trình (đã đánh giá ở
điểm b mục 2 của Chương này) trong thời gian đề nghị cấp phép.
3. Thuyết minh các biện pháp giám sát quá trình khai thác, sử dụng nước (giám sát lưu lượng
khai thác, lưu lượng xả dòng chảy tối thiểu, mực nước, chất lượng nước): vị trí đo, loại dụng cụ đo,
yếu tố đo, chế độ đo. Đối với loại hình công trình là hồ chứa, đập dâng: thuyết minh rõ phương án
quan trắc khí tượng, thủy văn; dự báo lượng nước đến hồ; phương tiện, thiết bị, nhân lực thực hiện
việc quan trắc, giám sát hoạt động khai thác nước.
4. Các cam kết của chủ công trình về việc khai thác, sử dụng nước, quan trắc, giám sát nguồn
nước khai thác, sử dụng, vận hành công trình để bảo đảm dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu công trình và
thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động do vận hành công trình, khai thác, sử dụng nước gây
ra.
KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT
1. Các kiến nghị liên quan đến việc cấp phép khai thác, sử dụng nước.
2. Cam kết của tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép (về tính chính xác, trung thực của tài liệu,
thông tin, số liệu trong báo cáo; nghiêm túc thực hiện các giải pháp khắc phục, giảm thiểu tác động
của công trình khai thác, sử dụng nước và lộ trình thực hiện; thực hiện các quy định trong Giấy
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phép,…).
Phụ lục kèm theo Báo cáo:
1. Bản sao các văn bản pháp lý liên quan đến việc xin phép khai thác, sử dụng nước: quyết định
thành lập tổ chức/Giấy phép đăng ký kinh doanh; quyết định phê duyệt quy hoạch chuyên ngành
liên quan đến xây dựng công trình, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, phê duyệt quy trình vận hành công
trình/hồ chứa; văn bản bàn giao nhiệm vụ quản lý, vận hành công trình (nếu có).
2. Phụ lục thông tin, số liệu về khí tượng, thủy văn; sổ vận hành công trình (ít nhất là 3 năm gần
nhất tính đến thời điểm lập Báo cáo) và các tài liệu liên quan sử dụng để lập Báo cáo.
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MẪU KÊ KHAI TÍNH TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC
(Kèm theo Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ)
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
-------

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

BẢN KÊ KHAI
TÍNH TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC
(Kê khai lần đầu hoặc kê khai điều chỉnh)
Kính gửi: Cục Quản lý tài nguyên nước
(hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố...)
I. CÁC THÔNG TIN CHUNG
1. Tên tổ chức, cá nhân kê khai: .......................................................................................
2. Địa chỉ: .........................................................................................................................
3. Số điện thoại: …………………………………; Fax: ..................................................
4. Người đại diện theo pháp luật: .....................................................................................
5. Chức vụ: .......................................................................................................................
6. Mã số thuế: ...................................................................................................................
7. Tên công trình khai thác: ..............................................................................................
8. Vị trí, địa chỉ của công trình khai thác nước: ...............................................................
9. Thời gian công trình bắt đầu hoặc dự kiến vận hành: ..................................................
Trường hợp công trình đãđược cấp phép thì kê khai thêm các nội dung cơ bản của giấy phép có liên
quan đến việc tính tiền.
Trường hợp điều chỉnh thì kê khai thêm các nội dung có liên quan đến việc đề nghị điều chỉnh tiền
cấp quyền khai thác.
II. THUYẾT MINH CÁC CĂN CỨ VÀ TÍNH TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC TÀI
NGUYÊN NƯỚC
1. Đối với trường hợp khai thác nước cho mục đích thủy điện:
a) Thuyết minh và kèm theo các tài liệu để chứng minh (nếu có) về các căn cứ để xác định tiền cấp
quyền khai thác, gồm:
- Điện lượng trung bình hằng năm.
- Thời gian bắt đầu vận hành hoặc thời gian dự kiến vận hành công trình, thời gian đề nghị cấp phép
(hoặc thời gian hiệu lực của giấy phép...) và xác định thời gian tính tiền cấp quyền khai thác tài
nguyên nước...
- Giá để tính tiền cấp quyền khai thác cho sản xuất thủy điện.
b) Tính tiền:
Tính toán, xác định tiền cấp quyền khai thác theo công thức quy định tại khoản 1 Điều 6 của Nghị
định này.
2. Đối với trường hợp khai thác nước cho mục đích khác:
a) Thuyết minh và kèm theo các tài liệu để chứng minh (nếu có) về các căn cứ để xác định tiền cấp
quyền khai thác:
- Thời gian bắt đầu vận hành hoặc thời gian dự kiến vận hành công trình, thời gian đề nghị cấp phép
(hoặc thời gian hiệu lực của giấy phép...) và xác định thời gian tính quyền khai thác tài nguyên
nước….
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- Loại nguồn nước khai thác, chất lượng nguồn nước khai thác, điều kiện khai thác.
- Các mục đích khai thác, sử dụng nước của công trình; các mục đích khai thác nước phải nộp tiền
cấp quyền khai thác.
- Tổng lưu lượng khai thác lớn nhất của công trình theo giấy phép (hoặc lưu lượng khai thác lớn
nhất đề nghị cấp phép), chế độ khai thác trong năm của công trình.
- Tính toán xác định tổng sản lượng khai thác của công trình; xác định phần sản lượng không phải
nộp tiền, phần sản lượng phải nộp tiền.
- Tính toán, xác định sản lượng khai thác theo từng mục đích sử dụng phải nộp tiền cấp quyền khai
thác tài nguyên nước theo quy định tại Điều 7 của Nghị định này.
- Xác định các hệ số điều chỉnh theo quy định tại Điều 9 của Nghị định này.
- Xác định mức thu đối với từng mục đích khai thác, sử dụng phải nộp tiền.
- Xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác cho từng mục đích sử dụng phải nộp tiền kèm theo các
văn bản quy định về giá tính thuế tài nguyên nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có công trình
khai thác.
b) Tính tiền
- Tính toán, xác định tiền cấp quyền khai thác cho từng mục đích sử dụng nước phải nộp tiền cấp
quyền.
- Tổng hợp kết quả tính toán và xác định tổng số tiền cấp quyền khai thác phải nộp.
(Đối với trường hợp điều chỉnh thì thuyết minh, tính toán, xác định rõ những nội dung điều chỉnh).
- .........................................................................................................................................
III. PHƯƠNG ÁN NỘP TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC
1. Tổng số tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước phải nộp: ….. (VNĐ), trong đóđược phân ra
từng năm như sau:
- Số tiền phải nộp năm đầu tiên: .......................................................................................
- Số tiền phải nộp hằng năm tiếp theo: .............................................................................
- Số tiền phải nộp năm cuối cùng: ....................................................................................
2. Phương án nộp tiền hằng năm
□ Tháng
□ Quý
□ Năm
Số tiền phải nộp mỗi lần theo phương án nộp tiền:
……………………………...................................................................................(VNĐ).
(Tên của tổ chức, cá nhân kê khai) cam đoan mọi thông tin, số liệu trong Bản kê khai này và giấy tờ
tài liệu gửi kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
……………, ngày …….tháng…… năm…
Tên tổ chức, cá nhân kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên)
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06. Thủ tục: Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt
cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m 3/giây; phát điện
với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000
m3/ngày đêm; gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000 m3/ngày đêm
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của
pháp luật và nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Kon Tum (Trung tâm).
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’ và buổi chiều từ 13h30’
đến 16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ
lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Bước 2: Công chức tiếp nhận kiể m tra thành phần, số lượng hồ sơ và
tiếp nhận chuyển Bộ phận chuyên môn thụ lý giải quyết. Bộ phận
chuyên môn rà soát, đánh giá tính hợp lệ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ
thì có văn bản nêu rõ lý do không giải quyết và hướng dẫn người nộp
hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Bộ phận chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực
hiện các công việc sau: thẩm định hồ sơ gia hạn, điều chỉnh nội dung
giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt và hồ sơ điều chỉnh tính tiền
cấp quyền khai thác tài nguyên nước, kiểm tra thực tế hiện trường và
trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp phép
Bước 5: Sau khi có kết quả,
- UBND tỉnh trả kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển trả kết quả lại cho Trung tâm.
Bước 6: Trung tâm trả kết quả TTHC cho tổ chức, công dân.
- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo
quy định của pháp luật)
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước
hồ sơ:
mặt (Bản chính - theo mẫu).
- Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực hiện
giấy phép (Bản chính - theo mẫu).
- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá ba (03) tháng
tính đến thời điểm nộp hồ sơ (Bản chính).
- Giấy phép đã được cấp (Bản sao).
- Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (theo
mẫu), với các nội dung chủ yếu sau: Chất lượng nguồn nước; loại
nguồn nước, điều kiện khai thác, quy mô khai thác, thời gian khai thác,
thời gian tính tiền, sản lượng khai thác cho từng mục đích sử dụng, giá
tính tiền, mức thu tiền cho từng mục đích sử dụng; tính tiền cho từng
mục đích sử dụng, tổng tiền cấp quyền khai thác, phương án nộp tiền
cấp quyền khai thác và kèm theo các tài liệu để chứng minh (Áp dụng
đối với trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước:
khai thác nước dưới đất để phục vụ kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi
nông nghiệp, bao gồm cả nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi; khai thác
nước dưới đất (trừ nước lợ, nước mặn) để nuôi trồng thủy sản, chăn
nuôi gia súc, tưới cà phê, cao su, điều, chè, hồ tiêu và cây công nghiệp
dài ngày khác với quy mô từ 20m3/ngày đêm trở lên).
b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Trình tự thực hiện:
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Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:

Kết quả thực hiện:
Phí, Lệ phí:

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Yêu cầu, điều kiện

Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kon Tum.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon
Tum.
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành
phố và UBND xã, phường, thị trấn nơi đặt công trình khai thác, sử
dụng nước mặt.
Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (gia hạn, điều chỉnh).
* Phí thẩm định gia hạn, điều chỉnh bằng 50% mức thu phí thẩm định
theo quy định. Mức thu:
- Đối với đề án, báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt cho
các mục đích khác với lưu lượng trên 100m3/ngày đêm đến dưới
500m3/ngày đêm: 300.000 đồng.
- Đối với đề án, báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt cho
sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng trên
0,1m3/giây đến dưới 0,5m3/giây; hoặc để phát điện với công suất trên
50kw đến dưới 200kw; hoặc cho mục đích khác với lưu lượng từ
500m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm: 900.000 đồng.
- Đối với đề án, báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt cho
sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 0,5m3/giây
đến dưới 1m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 200kw đến dưới
1.000kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000m3/ngày
đêm đến dưới 20.000m3/ngày đêm: 2.200.000 đồng.
- Đối với đề án, báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt cho
sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 1m3/giây
đến dưới 2m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 1.000kw đến
dưới 2.000kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ
20.000m3/ngày đêm đến dưới 50.000m3/ngày đêm: 4.200.000 đồng.
- Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước
mặt (Mẫu số 06 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014).
- Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực hiện
giấy phép (Mẫu số 31 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014).
- Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (Phụ lục
III Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017).
- Việc gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt phải căn cứ vào
các quy định tại Điều 18, Điều 19 và Điều 20 Nghị định số
201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013; Khoản 2, Điều 9 Nghị định số
136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ được đính kèm tại
Phụ lục I và các điều kiện sau đây:
+ Giấy phép vẫn còn hiệu lực và hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được
nộp trước thời điểm giấy phép hết hiệu lực ít nhất chín mươi (90) ngày.
+ Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép
đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến giấy phép đã được
cấp theo quy định của pháp luật và không có tranh chấp.
+ Tại thời điểm đề nghị gia hạn giấy phép của tổ chức, cá nhân phù
hợp với quy hoạch tài nguyên nước, khả năng đáp ứng của nguồn
nước.
- Các trường hợp điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt:
+ Nguồn nước không bảo đảm việc cung cấp nước bình thường.
+ Nhu cầu khai thác, sử dụng nước tăng mà chưa có biện pháp xử lý,
bổ sung nguồn nước.
+ Xảy ra các tình huống khẩn cấp cần phải hạn chế việc khai thác, sử
663

Căn cứ pháp lý:

dụng nước.
+ Khai thác nước gây sụt, lún mặt đất, biến dạng công trình, xâm nhập
mặn, cạn kiệt, ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước.
+ Lượng nước thực tế khai thác của chủ Giấy phép nhỏ hơn 70% so
với lượng nước được cấp phép trong thời gian mười hai (12) tháng liên
tục mà không thông báo lý do cho cơ quan cấp phép.
+ Chủ giấy phép đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép khác với các
nội dung không được điều chỉnh trong giấy phép quy định tại Khoản 4
Điều 23 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính
phủ (Điều chỉnh nguồn nước khai thác, sử dụng; Điều chỉnh lượng
nước khai thác, sử dụng vượt quá 25% quy định trong giấy phép đã
được cấp).
- Luật Tài nguyên nước năm 2012.
- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ.
- Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.
- Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ.
- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ.
- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường.
- Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường.
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum.
- Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Kon Tum.
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Mẫu 06
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN/ĐIỀU CHỈNH
GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT
Kính gửi:...................................................................................................(1)
1. Thông tin về chủ Giấy phép:
1.1. Tên chủ Giấy phép:….......................................................................................
1.2. Địa chỉ:………....……….....................................…....……........…................
1.3. Điện thoại: ………… Fax: .……...........…Email: …..................................
1.4. Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số:...... ngày.....tháng.......năm........do (tên cơ quan
cấp Giấy phép) cấp; thời hạn của Giấy phép...
2. Lý do đề nghị gia hạn/điều chỉnh Giấy phép:..................................................
3. Thời gian đề nghị gia hạn/nội dung đề nghị điều chỉnh Giấy phép:
- Thời hạn đề nghị gia hạn:…………tháng/ năm (trường hợp đề nghị gia hạn).
- Nội dung đề nghị điều chỉnh:……(trường hợp đề nghị điều chỉnh Giấy phép).
4. Giấy tờ, tài liệu nộp kèm theo Đơn này gồm có:
- Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt và tình hình thực hiện Giấy phép.
- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước (không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp
hồ sơ).
- Bản sao Giấy phép đã được cấp.
- Các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan (nếu có).
5. Cam kết của chủ Giấy phép:
- (Chủ Giấy phép) cam đoan các nội dung, thông tin trong Đơn này và các giấy tờ, tài liệu gửi
kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
- (Chủ Giấy phép) cam kết chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của Giấy phép và thực hiện
đầy đủ các nghĩa vụ quy định tại Khoản 2 Điều 43 của Luật tài nguyên nước và quy định của pháp
luật có liên quan.
- (Chủ Giấy phép) đã gửi một (01) bộ hồ sơ tới Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành
phố.............................................................................................................(2)
Đề nghị (tên cơ quan cấp phép) xem xét, gia hạn/điều chỉnh Giấy phép khai thác, sử dụng
nước mặt cho (tên chủ Giấy phép)./.
........, ngày ......tháng.........năm.........
Chủ Giấy phép
Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu có)

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN:
(1) Tên cơ quan cấp phép: Ghi Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp cấp phép thuộc
thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp tỉnh đối với trường hợp cấp phép thuộc
thẩm quyền của UBND cấp tỉnh (theo quy định tại Điều 28 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP
ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài
nguyên nước).
(2) Phần ghi này áp dụng cho trường hợp gia hạn/điều chỉnh Giấy phép thuộc thẩm quyền của Bộ
Tài nguyên và Môi trường.
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Mẫu 31
(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP)
(Trang bìa trong)

BÁO CÁO HIỆN TRẠNG
KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIẤY PHÉP
……………………………..(1)
(đối với trường hợp đề nghị gia hạn, điều chỉnh Giấy phép
khai thác, sử dụng nước mặt)

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
Ký, (đóng dấu nếu có)

ĐƠN VỊ LẬP BÁO CÁO
Ký, đóng dấu

Địa danh, tháng…./năm…..
(1)

Ghi tên, vị trí và quy mô công trình khai thác, sử dụng nước
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HƯỚNG DẪN NỘI DUNG
BÁO CÁO HIỆN TRẠNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ TÌNH HÌNH
THỰC HIỆN GIẤY PHÉP
(đối với trường hợp đề nghị gia hạn, điều chỉnh Giấy phép
khai thác, sử dụng nước mặt)
A. Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực hiện Giấy phép.
Mở đầu
Trình bày tóm tắt các thông tin về tổ chức/cá nhân đề nghị gia hạn/điều chỉnh Giấy phép và
công trình khai thác, sử dụng nước xin gia hạn, điều chỉnh, bao gồm:
1. Tên chủ Giấy phép; địa chỉ, điện thoại liên hệ….
2. Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số........do (tên cơ quan cấp phép) cấp
ngày:.......tháng.....năm.......với thời hạn...
3. Sơ lược về công trình khai thác, sử dụng nước và tình hình hoạt động của công trình.
4. Trình bày lý do đề nghị gia hạn/điều chỉnh; các nội dung chính đã được cấp phép và các nội
dung đề nghị điều chỉnh trong Giấy phép.
5. Trình bày các căn cứ, thông tin, số liệu sử dụng để lập báo cáo đề nghị gia hạn/điều chỉnh
Giấy phép, đánh giá mức độ đầy đủ, tin cậy của tài liệu, thông tin, số liệu sử dụng.
6. Thuyết minh lĩnh vực hoạt động, điều kiện năng lực, kinh nghiệm của tổ chức/cá nhân lập
báo cáo; danh sách, trình độ chuyên môn của các thành viên tham gia lập báo cáo.
I. Hiện trạng khai thác, sử dụng nước
1. Trình bày cụ thể về tình trạng hoạt động của công trình đến thời điểm lập báo cáo; những
thay đổi của công trình trong quá trình vận hành (nếu có).
2. Trình bày lượng nước khai thác, sử dụng quy định trong Giấy phép và lượng nước đã khai
thác, sử dụng theo từng tháng/thời kỳ trong từng năm kể từ ngày được cấp phép đến thời điểm xin
gia hạn/điều chỉnh Giấy phép theo các mục đích sử dụng khác nhau; tổng lượng nước khai thác, sử
dụng của công trình.
3. Trình bày tình hình diễn biến mực nước, lưu lượng nước, chất lượng nguồn nước trong quá
trình khai thác, sử dụng; hiện trạng hệ sinh thái thủy sinh trong khu vực khai thác, sử dụng nước.
4. Phân tích, đánh giá các tác động, ảnh hưởng của công trình và quá trình vận hành công
trình đến nguồn nước, môi trường và các công trình khai thác, sử dụng nước khác trong khu vực và
ngược lại.
(kèm theo bảng số liệu khai thác, sử dụng nước trong quá trình vận hành công trình).
II. Tình hình thực hiện các quy định trong Giấy phép
1. Đánh giá cụ thể tình hình thực hiện các quy định của Giấy phép trong thời gian vận hành
công trình, bao gồm:
a) Mục đích sử dụng nước.
b) Lượng nước khai thác, sử dụng.
c) Phương thức, chế độ khai thác, sử dụng nước, quy trình vận hành công trình…
2. Đánh giá tình hình thực hiện các yêu cầu theo quy định của Giấy phép, gồm:
a) Việc chấp hành quy định về xả dòng chảy tối thiểu sau công trình (nếu có).
b) Việc quan trắc, giám sát quá trình khai thác, sử dụng nước, xả dòng chảy tối thiểu trong
quá trình khai thác, sử dụng nước.
c) Việc thực hiện chế độ báo cáo, nghĩa vụ tài chính, các yêu cầu cụ thể khác của Giấy phép
và các nội dung đã cam kết trong hồ sơ đề nghị cấp phép.
III. Các kiến nghị liên quan đến gia hạn/điều chỉnh Giấy phép
1. Thuyết minh cụ thể các vấn đề tồn tại, phát sinh trong quá trình khai thác, sử dụng nước tại
công trình.
2. Trình bày lý do đề nghị gia hạn/điều chỉnh và các nội dung đề nghị điều chỉnh so với Giấy
phép đã được cấp. Đối với trường hợp điều chỉnh quy mô công trình, phương thức, chế độ khai
thác, sử dụng nước, quy trình vận hành công trình thì phải bổ sung thêm nội dung đề án khai thác
nước (theo hướng dẫn tại mục B dưới đây).
3. Trình bày kế hoạch khai thác, sử dụng nước trong thời gian đề nghị cấp phép.
4. Đánh giá tác động của việc điều chỉnh đến nguồn nước, môi trường và các đối tượng khai
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thác, sử dụng nước ở thượng hạ lưu công trình; các biện pháp giảm thiểu tác động và lộ trình thực
hiện.
B. Đề án khai thác, sử dụng nước mặt (Bổ sung thêm nội dung đề án khai thác, sử dụng
nước mặt đối với trường hợp có điều chỉnh quy mô công trình, phương thức, chế độ khai thác sử
dụng nước, quy trình vận hành công trình).
I. Nội dung đề nghị điều chỉnh
Trình bày nội dung đề nghị điều chỉnh (quy mô công trình/phương thức/chế độ khai thác, sử dụng
nước/quy trình vận hành công trình); các căn cứ kiến nghị điều chỉnh.
II. Phương án điều chỉnh và kế hoạch khai thác, sử dụng nước
1. Đối với điều chỉnh quy mô công trình: nêu rõ phương án điều chỉnh công suất, lưu lượng,
lượng nước khai thác, sử dụng so với Giấy phép đã được cấp.
2. Đối với điều chỉnh phương thức, chế độ khai thác, sử dụng nước: nêu rõ phương án điều
chỉnh các hạng mục, thông số của công trình, cách thức lấy nước, dẫn nước, chuyển nước, sử dụng
nước; thời gian lấy nước và chế độ vận hành công trình so với Giấy phép đã được cấp.
3. Đối với điều chỉnh quy trình vận hành công trình: nêu rõ nội dung, phương án điều chỉnh so
với quy trình vận hành đã được phê duyệt.
4. Trình bày cụ thể kế hoạch khai thác, sử dụng nước mặt theo các nội dung đề nghị điều
chỉnh.
(kèm theo bảng tổng hợp các nội dung đề nghị điều chỉnh so với Giấy phép đã được cấp)
III. Đánh giá tác động của việc điều chỉnh quy mô công trình/phương thức/chế độ khai
thác, sử dụng nước/quy trình vận hành công trình và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực
1. Đánh giá tác động của việc điều chỉnh quy mô công trình/phương thức/chế độ khai thác, sử
dụng nước/quy trình vận hành công trình đến nguồn nước, môi trường, hệ sinh thái thủy sinh và các
công trình khai thác, sử dụng nước khác ở thượng, hạ lưu công trình.
2. Các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực và lộ trình thực hiện./.
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Phụ lục I
* Chi tiết các Điều 18, Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày
27/11/2013 của Chính phủ:
Điều 18. Nguyên tắc cấp phép
1. Đúng thẩm quyền, đúng đối tượng và trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.
2. Bảo đảm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan; bảo vệ
tài nguyên nước và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.
3. Ưu tiên cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước để cung cấp nước cho sinh hoạt.
4. Không gây cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước khi thực hiện việc thăm dò, khai thác, sử dụng tài
nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.
5. Phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước đã được phê duyệt.
Điều 19. Căn cứ cấp phép
1. Việc cấp phép tài nguyên nước phải trên cơ sở các căn cứ sau đây:
a) Chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, ngành, vùng và địa phương;
b) Quy hoạch tài nguyên nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp chưa có quy
hoạch tài nguyên nước thì phải căn cứ vào khả năng nguồn nước và phải bảo đảm không gây cạn
kiệt, ô nhiễm nguồn nước;
c) Hiện trạng khai thác, sử dụng nước trong vùng;
d) Báo cáo thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hồ sơ cấp phép thăm dò, khai
thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;
đ) Nhu cầu khai thác, sử dụng nước, xả nước thải thể hiện trong đơn đề nghị cấp phép.
2. Trường hợp cấp phép xả nước thải vào nguồn nước, ngoài các căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều
này còn phải căn cứ vào các quy định sau đây:
a) Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải, chất lượng của nguồn nước
tiếp nhận nước thải; các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với hoạt động xả nước thải đã được cơ
quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
b) Chức năng của nguồn nước;
c) Khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước;
d) Vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, hành lang bảo vệ nguồn nước.
3. Trường hợp cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, ngoài các căn cứ quy định tại
Khoản 1 Điều này còn phải căn cứ vào các quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 52 của Luật tài
nguyên nước.
Điều 20. Điều kiện cấp phép
Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép tài nguyên nước phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
1. Đã thực hiện việc thông báo, lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan
theo quy định của Nghị định này.
2. Có đề án, báo cáo phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước đã được phê duyệt hoặc phù hợp với
khả năng nguồn nước, khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước nếu chưa có quy hoạch tài
nguyên nước. Đề án, báo cáo phải do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định của
Bộ Tài nguyên và Môi trường lập; thông tin, số liệu sử dụng để lập đề án, báo cáo phải bảo đảm đầy
đủ, rõ ràng, chính xác và trung thực.
Phương án, biện pháp xử lý nước thải thể hiện trong đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước
phải bảo đảm nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; phương án thiết kế công
trình hoặc công trình khai thác tài nguyên nước phải phù hợp với quy mô, đối tượng khai thác và
đáp ứng yêu cầu bảo vệ tài nguyên nước.
3. Đối với trường hợp xả nước thải vào nguồn nước, ngoài điều kiện quy định tại Khoản 1 và Khoản
2 Điều này, còn phải đáp ứng các điều kiện sau:
a) Có thiết bị, nhân lực hoặc có hợp đồng thuê tổ chức, cá nhân khác đủ năng lực thực hiện việc vận
hành hệ thống xử lý nước thải và quan trắc hoạt động xả nước thải đối với trường hợp đã có công
trình xả nước thải;
b) Có phương án bố trí thiết bị, nhân lực để thực hiện việc vận hành hệ thống xử lý nước thải và
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quan trắc hoạt động xả nước thải đối với trường hợp chưa có công trình xả nước thải;
c) Đối với trường hợp xả nước thải quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này, còn
phải có phương án, phương tiện, thiết bị cần thiết để ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước
và thực hiện việc giám sát hoạt động xả nước thải theo quy định.
4. Đối với trường hợp khai thác, sử dụng nước dưới đất với quy mô từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên,
ngoài điều kiện quy định tại các Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, còn phải có thiết bị, nhân lực hoặc
có hợp đồng thuê tổ chức, cá nhân có đủ năng lực thực hiện việc quan trắc, giám sát hoạt động khai
thác nước theo quy định; trường hợp chưa có công trình thì phải có phương án bố trí thiết bị, nhân
lực thực hiện việc quan trắc, giám sát hoạt động khai thác nước.
5. Đối với trường hợp khai thác, sử dụng nước mặt có xây dựng hồ, đập trên sông, suối phải đáp
ứng các yêu cầu quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 53 của Luật tài nguyên nước, điều kiện quy
định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này và các điều kiện sau đây:
a) Có phương án bố trí thiết bị, nhân lực để vận hành hồ chứa, quan trắc, giám sát hoạt động khai
thác, sử dụng nước; phương án quan trắc khí tượng, thủy văn, tổ chức dự báo lượng nước đến hồ để
phục vụ vận hành hồ chứa theo quy định đối với trường hợp chưa có công trình;
b) Có quy trình vận hành hồ chứa; có thiết bị, nhân lực hoặc có hợp đồng thuê tổ chức, cá nhân có
đủ năng lực để thực hiện việc vận hành hồ chứa, quan trắc, giám sát hoạt động khai thác, sử dụng
nước, quan trắc khí tượng, thủy văn và dự báo lượng nước đến hồ để phục vụ vận hành hồ chứa
theo quy định đối với trường hợp đã có công trình.
* Chi tiết Khoản 2, Điều 9 của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của
Chính phủ:
Sửa đổi khoản 2 Điều 20 của Nghị định số 201/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2012
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước như sau:
“2. Có đề án, báo cáo phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước đã được phê duyệt hoặc phù
hợp với khả năng nguồn nước, khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước nếu chưa có quy
hoạch tài nguyên nước. Đề án, báo cáo phải do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy
định lập; thông tin, số liệu sử dụng để lập đề án, báo cáo phải đảm bảo đầy đủ, rõ ràng, chính xác và
trung thực”.
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MẪU KÊ KHAI TÍNH TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC
(Kèm theo Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ)
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
-------

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

BẢN KÊ KHAI
TÍNH TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC
(Kê khai lần đầu hoặc kê khai điều chỉnh)
Kính gửi: Cục Quản lý tài nguyên nước
(hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố...)
I. CÁC THÔNG TIN CHUNG
1. Tên tổ chức, cá nhân kê khai: .......................................................................................
2. Địa chỉ: .........................................................................................................................
3. Số điện thoại: …………………………………; Fax: ..................................................
4. Người đại diện theo pháp luật: .....................................................................................
5. Chức vụ: .......................................................................................................................
6. Mã số thuế: ...................................................................................................................
7. Tên công trình khai thác: ..............................................................................................
8. Vị trí, địa chỉ của công trình khai thác nước: ...............................................................
9. Thời gian công trình bắt đầu hoặc dự kiến vận hành: ..................................................
Trường hợp công trình đãđược cấp phép thì kê khai thêm các nội dung cơ bản của giấy phép có liên
quan đến việc tính tiền.
Trường hợp điều chỉnh thì kê khai thêm các nội dung có liên quan đến việc đề nghị điều chỉnh tiền
cấp quyền khai thác.
II. THUYẾT MINH CÁC CĂN CỨ VÀ TÍNH TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC TÀI
NGUYÊN NƯỚC
1. Đối với trường hợp khai thác nước cho mục đích thủy điện:
a) Thuyết minh và kèm theo các tài liệu để chứng minh (nếu có) về các căn cứ để xác định tiền cấp
quyền khai thác, gồm:
- Điện lượng trung bình hằng năm.
- Thời gian bắt đầu vận hành hoặc thời gian dự kiến vận hành công trình, thời gian đề nghị cấp phép
(hoặc thời gian hiệu lực của giấy phép...) và xác định thời gian tính tiền cấp quyền khai thác tài
nguyên nước...
- Giá để tính tiền cấp quyền khai thác cho sản xuất thủy điện.
b) Tính tiền:
Tính toán, xác định tiền cấp quyền khai thác theo công thức quy định tại khoản 1 Điều 6 của Nghị
định này.
2. Đối với trường hợp khai thác nước cho mục đích khác:
a) Thuyết minh và kèm theo các tài liệu để chứng minh (nếu có) về các căn cứ để xác định tiền cấp
quyền khai thác:
- Thời gian bắt đầu vận hành hoặc thời gian dự kiến vận hành công trình, thời gian đề nghị cấp phép
(hoặc thời gian hiệu lực của giấy phép...) và xác định thời gian tính quyền khai thác tài nguyên
nước….
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- Loại nguồn nước khai thác, chất lượng nguồn nước khai thác, điều kiện khai thác.
- Các mục đích khai thác, sử dụng nước của công trình; các mục đích khai thác nước phải nộp tiền
cấp quyền khai thác.
- Tổng lưu lượng khai thác lớn nhất của công trình theo giấy phép (hoặc lưu lượng khai thác lớn
nhất đề nghị cấp phép), chế độ khai thác trong năm của công trình.
- Tính toán xác định tổng sản lượng khai thác của công trình; xác định phần sản lượng không phải
nộp tiền, phần sản lượng phải nộp tiền.
- Tính toán, xác định sản lượng khai thác theo từng mục đích sử dụng phải nộp tiền cấp quyền khai
thác tài nguyên nước theo quy định tại Điều 7 của Nghị định này.
- Xác định các hệ số điều chỉnh theo quy định tại Điều 9 của Nghị định này.
- Xác định mức thu đối với từng mục đích khai thác, sử dụng phải nộp tiền.
- Xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác cho từng mục đích sử dụng phải nộp tiền kèm theo các
văn bản quy định về giá tính thuế tài nguyên nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có công trình
khai thác.
b) Tính tiền
- Tính toán, xác định tiền cấp quyền khai thác cho từng mục đích sử dụng nước phải nộp tiền cấp
quyền.
- Tổng hợp kết quả tính toán và xác định tổng số tiền cấp quyền khai thác phải nộp.
(Đối với trường hợp điều chỉnh thì thuyết minh, tính toán, xác định rõ những nội dung điều chỉnh).
- .........................................................................................................................................
III. PHƯƠNG ÁN NỘP TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC
1. Tổng số tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước phải nộp: ….. (VNĐ), trong đóđược phân ra
từng năm như sau:
- Số tiền phải nộp năm đầu tiên: .......................................................................................
- Số tiền phải nộp hằng năm tiếp theo: .............................................................................
- Số tiền phải nộp năm cuối cùng: ....................................................................................
2. Phương án nộp tiền hằng năm
□ Tháng
□ Quý
□ Năm
Số tiền phải nộp mỗi lần theo phương án nộp tiền:
……………………………...................................................................................(VNĐ).
(Tên của tổ chức, cá nhân kê khai) cam đoan mọi thông tin, số liệu trong Bản kê khai này và giấy tờ
tài liệu gửi kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
……………, ngày …….tháng…… năm…
Tên tổ chức, cá nhân kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên)
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07. Thủ tục: Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới
30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới
3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của
pháp luật và nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Kon Tum (Trung tâm).
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’ và buổi chiều từ 13h30’
đến 16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ,
tết theo quy định của pháp luật).
Bước 2: Công chức tiếp nhận kiể m tra thành phần, số lượng hồ sơ và
tiếp nhận chuyển Bộ phận chuyên môn thụ lý giải quyết. Bộ phận
chuyên môn rà soát, đánh giá tính hợp lệ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ
thì có văn bản nêu rõ lý do không giải quyết và hướng dẫn người nộp
hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Bộ phận chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực
hiện các công việc sau: thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường và
trình Ủy ban nhân dân tỉnh
Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp phép.
Bước 5: Sau khi có kết quả,
- UBND tỉnh trả kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển trả kết quả lại cho Trung tâm.
Bước 6: Trung tâm trả kết quả TTHC cho tổ chức, công dân.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu chính.
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (Bản chính hồ sơ:
theo mẫu).
- Đề án xả nước thải vào nguồn nước kèm theo quy trình vận hành hệ
thống xử lý nước thải đối với trường hợp chưa xả nước thải; báo cáo
hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước kèm theo quy trình vận hành hệ
thống xử lý nước thải đối với trường hợp đang xả nước thải vào nguồn
nước (Bản chính - theo mẫu).
- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả nước
thải vào nguồn nước; kết quả phân tích chất lượng nước thải trước và
sau khi xử lý đối với trường hợp đang xả nước thải. Thời điểm lấy mẫu
phân tích chất lượng nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm
nộp hồ sơ (Bản chính).
- Sơ đồ vị trí khu vực xả nước thải (Bản chính).
Trường hợp chưa có công trình xả nước thải vào nguồn nước, hồ sơ đề
nghị cấp giấy phép phải nộp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.
b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Thời hạn giải quyết:
Tổ chức, cá nhân.
Đối tượng thực hiện:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kon Tum.
Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon
Tum.
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành
phố và UBND xã, phường, thị trấn nơi đặt công trình xả nước thải vào
nguồn nước.
Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.
Kết quả thực hiện:
Trình tự thực hiện:

673

* Phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình
thủy lợi. Mức thu:
- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng dưới 100m3/ngày đêm: 600.000
đồng.
- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng từ 100m 3/ngày đêm đến dưới
500m3/ngày đêm: 1.800.000 đồng.
- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng từ 500m3/ngày đêm đến dưới
2.000m3/ngày đêm: 4.400.000 đồng.
- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng từ 2.000m3/ngày đêm đến dưới
3.000 m3/ngày đêm: 8.400.000 đồng.
- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước trên 10.000m3/ngày đêm
đến dưới 20.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản:
11.600.000 đồng.
- Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 20.000m3/ngày đêm đến
dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản:
14.600.000 đồng.
Tên mẫu đơn, tờ khai: - Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (Mẫu số 09
Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014).
- Đề án xả nước thải vào nguồn nước (Mẫu số 35 Thông tư số
27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014).
- Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước (Mẫu số 36 Thông tư số
27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014).
Yêu cầu, điều kiện
* Điều kiện về năng lực đối với tổ chức hành nghề trong lĩnh vực
tài nguyên nước:
- Tổ chức hành nghề trong lĩnh vực tài nguyên nước phải có tư cách
pháp nhân và có một trong các loại giấy tờ sau:
+ Quyết định thành lập tổ chức của cơ quan có thẩm quyền, trong đó có
chức năng, nhiệm vụ liên quan đến hoạt động điều tra cơ bản, lập quy
hoạch tài nguyên nước và các hoạt động khác về tài nguyên nước.
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh và đăng ký thuế; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ
quan có thẩm quyền cấp (sau đây gọi chung là giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh), trong đó, có ngành nghề kinh doanh liên quan đến hoạt
động khoa học, công nghệ, tư vấn kỹ thuật và các hoạt động khác về tài
nguyên nước.
- Có đội ngũ cán bộ chuyên môn tham gia thực hiện đề án, dự án, báo
cáo đáp ứng điều kiện sau đây:
+ Chuyên ngành đào tạo: Đối với đề án, báo cáo xả nước thải vào
nguồn nước bao gồm các chuyên ngành phù hợp, liên quan (khoa học
môi trường, công nghệ môi trường, kỹ thuật môi trường, quản lý môi
trường).
+ Kinh nghiệm công tác: Người phụ trách kỹ thuật của đề án, báo cáo
đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 03 đề án, báo cáo; Cùng một thời điểm,
người phụ trách kỹ thuật của đề án, báo cáo chỉ đảm nhận phụ trách kỹ
thuật tối đa không quá ba (03) đề án, báo cáo.
- Cá nhân thuộc đội ngũ cán bộ chuyên môn tham gia thực hiện đề án,
dự án, báo cáo nêu trên đáp ứng các điều kiện sau:
+ Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài có Giấy phép lao động
tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về lao động;
+ Có văn bằng đào tạo trình độ từ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo
phù hợp với nhiệm vụ được giao. Các văn bằng này được các cơ sở đào
tạo của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp theo quy định của pháp luật;
+ Có quyết định tuyển dụng hoặc có hợp đồng lao động với tổ chức
theo quy định của pháp luật. Trường hợp, hợp đồng lao động là loại xác
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định thời hạn thì tại thời điểm lập hồ sơ chứng minh năng lực hành
nghề trong lĩnh vực tài nguyên nước, thời hạn hiệu lực của hợp đồng
lao động phải còn ít nhất sáu (06) tháng;
+ Nắm vững tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về tài nguyên nước.
- Có máy móc, thiết bị chuyên dùng đáp ứng quy định tại Điều 8 Thông
tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ
thể:
+ Máy móc, thiết bị chuyên dùng hiện có hoặc đi thuê phải đảm bảo số
lượng, chất lượng, tính năng kỹ thuật phù hợp.
+ Trường hợp máy móc, thiết bị yêu cầu phải có kiểm định chất lượng
theo quy định thì phải có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng do cơ
quan có thẩm quyền cấp.
- Trường hợp máy móc, thiết bị, không thuộc sở hữu của tổ chức thì
phải có hợp đồng thuê với tổ chức, cá nhân khác theo quy định của
pháp luật.
- Trường hợp hạng mục công việc của đề án, báo cáo có yêu cầu điều
kiện khi thực hiện thì tổ chức phải đáp ứng các điều kiện đó hoặc có
hợp đồng liên doanh, liên kết hoặc hợp đồng thuê với tổ chức, cá nhân
đáp ứng điều kiện để thực hiện.
* Quy định về cá nhân tư vấn độc lập thực hiện việc lập đề án, báo
cáo trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tài nguyên nước:
- Đối với cá nhân tư vấn độc lập thực hiện việc lập đề án, báo cáo trong
hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tài nguyên nước phải đáp ứng các điều
kiện sau đây:
+ Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài có Giấy phép lao động
tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về lao động;
+ Có văn bằng đào tạo trình độ từ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo
phù hợp với nhiệm vụ được giao. Các văn bằng này được các cơ sở đào
tạo của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp theo quy định của pháp luật;
+ Nắm vững tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về tài nguyên nước.
- Chuyên ngành đào tạo: Đối với đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn
nước bao gồm các chuyên ngành đào tạo phù hợp, liên quan (khoa học
môi trường, công nghệ môi trường, kỹ thuật môi trường, quản lý môi
trường).
- Kinh nghiệm công tác: Người phụ trách kỹ thuật của ít nhất 05 đề án,
báo cáo; Cùng một thời điểm, cá nhân tư vấn độc lập chỉ được nhận tư
vấn lập một (01) đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tài
nguyên nước.
- Có máy móc, thiết bị chuyên dùng đáp ứng quy định tại Điều 8 Thông
tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường, cụ thể:
+ Máy móc, thiết bị chuyên dùng hiện có hoặc đi thuê phải đảm bảo số
lượng, chất lượng, tính năng kỹ thuật phù hợp.
+ Trường hợp máy móc, thiết bị yêu cầu phải có kiểm định chất lượng
theo quy định thì phải có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng do cơ
quan có thẩm quyền cấp.
+ Trường hợp đề án, dự án có hạng mục thi công công trình khoan
nước dưới đất thì máy khoan, thiết bị thi công khoan phải đáp ứng yêu
cầu đối với quy mô hành nghề và an toàn lao động theo quy định.
* Quy định về hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia thực
hiện đề án, báo cáo trong lĩnh vực tài nguyên nước
- Hồ sơ năng lực đối với trường hợp là tổ chức hành nghề trong lĩnh
vực tài nguyên nước:
+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có kèm bản chính để đối chiếu
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các loại giấy tờ và tài liệu, hợp đồng để chứng minh việc đáp ứng yêu
cầu đối với các hạng mục công việc có quy định điều kiện khi thực hiện
(nếu có) theo quy định nêu trên;
+ Danh sách đội ngũ cán bộ chuyên môn, người được giao phụ trách kỹ
thuật; bản sao có chứng thực hoặc bản sao có kèm bản chính để đối
chiếu giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, văn bằng đào tạo, Giấy
phép hành nghề (nếu có), hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển
dụng; các tài liệu, giấy tờ để chứng minh kinh nghiệm công tác của
từng cá nhân đáp ứng yêu cầu quy định nêu trên;
+ Danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng được sử dụng để thực hiện
đề án, dự án và tài liệu chứng minh việc đáp ứng các yêu cầu quy định
nêu trên;
- Hồ sơ năng lực đối với trường hợp là cá nhân tư vấn độc lập thực hiện
việc lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tài nguyên
nước:
+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có kèm bản chính để đối chiếu
giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, văn bằng đào tạo;
+ Các tài liệu, giấy tờ để chứng minh kinh nghiệm công tác của cá nhân
đáp ứng yêu cầu quy định nêu trên.
- Tổ chức, cá nhân hành nghề phải nộp hồ sơ năng lực cho cơ quan có
thẩm quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu hoặc tổ chức cá nhân
thuê lập đề án, báo cáo để làm căn cứ lựa chọn tổ chức, cá nhân đủ điều
kiện về năng lực thực hiện đề án, dự án, báo cáo.
* Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hành nghề trong lĩnh vực tài
nguyên nước:
- Tổ chức, cá nhân hành nghề trong lĩnh vực tài nguyên nước có trách
nhiệm:
+ Thông báo đến Cục Quản lý tài nguyên nước và Sở Tài nguyên và
Môi trường nơi đặt trụ sở chính về việc đã được lựa chọn thực hiện đề
án, dự án điều tra cơ bản, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, tư vấn
lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tài nguyên nước
chậm nhất là sau ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày có quyết định
phê duyệt, giao nhiệm vụ hoặc ký hợp đồng thực hiện.
Nội dung thông báo bao gồm tên, địa chỉ của cơ quan, đơn vị ký quyết
định phê duyệt, giao nhiệm vụ hoặc ký hợp đồng thực hiện dự án, đề
án, báo cáo; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện dự án, đề án,
báo cáo; thông tin cơ bản về đề án, dự án, báo cáo (tên, mục tiêu, phạm
vi, thời gian thực hiện) và kèm theo bản sao hồ sơ năng lực của tổ chức,
cá nhân tham gia thực hiện đề án, dự án, báo cáo. Việc thông báo được
thực hiện bằng thư điện tử hoặc gửi bằng đường bưu điện;
+ Bố trí, sử dụng các cán bộ chuyên môn phù hợp với yêu cầu, nội
dung công việc của đề án, dự án, báo cáo. Trong quá trình thực hiện,
nếu có sự thay đổi, điều chỉnh về đội ngũ cán bộ chuyên môn tham gia
thực hiện thì phải thông báo bằng văn bản tới cơ quan, đơn vị đã lựa
chọn thực hiện và Cục Quản lý tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi
trường nơi đặt trụ sở chính, nêu rõ lý do thay đổi, điều chỉnh và kèm
theo các giấy tờ chứng minh năng lực, kinh nghiệm của người được
thay thế;
+ Bảo đảm tính trung thực về các nội dung kê khai trong hồ sơ năng lực
tham gia thực hiện đề án, dự án, báo cáo và tự chịu trách nhiệm về
những hậu quả, thiệt hại phát sinh do khai báo không trung thực.
- Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng
nước và xả nước thải vào nguồn nước có trách nhiệm:
+ Tuân thủ các quy định điều kiện về năng lực khi thực hiện việc lập đề
676

Căn cứ pháp lý:

án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tài nguyên nước quy
định tại Thông tư này. Trường hợp thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện
việc lập đề án, báo cáo thì phải lựa chọn tổ chức, cá nhân hành nghề có
đủ điều kiện về năng lực theo quy định của Thông tư này;
+ Khi nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tài nguyên nước phải nộp kèm
theo bản sao hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập đề
án, báo cáo đó.
- Luật Tài nguyên nước năm 2012.
- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ.
- Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.
- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ.
- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường.
- Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường.
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum.
- Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Kon Tum.
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Mẫu 09
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC
Kính gửi: ...................................................................................................(1)
1. Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép:
1.1. Tên tổ chức/cá nhân (đối với tổ chức ghi đầy đủ tên theo Quyết định thành lập hoặc Giấy
đăng ký kinh doanh; đối với cá nhân ghi đầy đủ họ tên theo Chứng minh nhân
dân):...............................................................................................................
1.2. Số Giấy đăng ký kinh doanh, nơi cấp, ngày cấp hoặc số Quyết định thành lập, cơ quan ký
quyết định (đối với tổ chức)/số Chứng minh nhân dân, nơi cấp, ngày cấp (đối với cá
nhân):………………………………………………………………..
1.3. Địa chỉ (đối với tổ chức ghi địa chỉ trụ sở chính theo Giấy đăng ký kinh doanh hoặc
Quyết định thành lập; đối với cá nhân ghi theo địa chỉ hộ khẩu thường trú):….…
1.4. Điện thoại……….…… Fax: ………..……… Email: …...............................
2. Thông tin về cơ sở xả nước thải:..................................................................(2)
3. Nội dung đề nghị cấp phép:
3.1. Nguồn nước tiếp nhận nước thải.................................................................(3)
3.2. Vị trí xả nước thải:
- Thôn, ấp/tổ, khu phố..............xã/phường, thị trấn...........huyện/quận, thị xã, thành phố ...........
......................tỉnh/thành phố.....................
- Tọa độ vị trí xả nước thải (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục..., múi chiếu....).
3.3. Phương thức xả nước thải:
- Phương thức xả nước thải:..............................................................................(4)
- Chế độ xả nước thải:.............................................................................(5)
- Lưu lượng xả trung bình:
m3/ngày đêm;
m3/giờ.
- Lưu lượng xả lớn nhất:
m3/ngày đêm;
m3/giờ.
3.4. Chất lượng nước thải:..................................................................................(6)
3.5. Thời gian đề nghị cấp phép: (tối đa là 10 năm):..............................................
4. Giấy tờ, tài liệu nộp kèm theo đơn này gồm có
- Đề án xả nước thải vào nguồn nước (đối với trường hợp chưa xả nước thải).
- Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước (đối với trường hợp đang xả nước thải).
- Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải.
- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước.
- Kết quả phân tích chất lượng nước thải trước và sau khi xử lý (đối với trường hợp đang xả
nước thải).
- Sơ đồ khu vực xả nước thải.
- Văn bản góp ý và tổng hợp tiếp thu, giải trình lấy ý kiến cộng đồng (đối với trường hợp xả
nước thải vào nguồn nước có lưu lượng từ 10.000 m3/ngày đêm trở lên và không có yếu tố bí mật
quốc gia).
- Các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan.
5. Cam kết của tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép:
- (Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) cam đoan các nội dung, thông tin trong Đơn này và
các giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
- (Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) cam kết không xả nước thải chưa đạt Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia vào nguồn nước, ra ngoài môi trường dưới bất kỳ hình thức nào và tuân thủ các nghĩa vụ
theo Quy định tại Khoản 2 Điều 38 Luật tài nguyên nước.
- (Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) đã gửi một (01) bộ hồ sơ tới Sở Tài nguyên và Môi
trường tỉnh/thành phố ........................................................................(7)
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Đề nghị (tên cơ quan cấp phép) xem xét cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho (tên
tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép)./.
..............ngày............tháng............năm..............
Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép
Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu, nếu có)

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN:
(1) Tên cơ quan cấp phép: Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp cấp phép thuộc thẩm
quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường/UBND tỉnh đối với trường hợp cấp phép thuộc thẩm
quyền của UBND cấp tỉnh (theo quy định tại Điều 28 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27
tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước).
(2) Giới thiệu về cơ sở xả nước thải (vị trí, loại hình, quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch
vụ; năm hoạt động); thời gian dự kiến xả nước thải và công suất xử lý nước thải (đối với trường hợp
chưa xả nước thải); năm bắt đầu vận hành công trình xử lý nước thải, công suất xử lý nước thải (đối
với trường hợp đang xả nước thải).
(3) Ghi rõ tên, vị trí hành chính (thôn, ấp/tổ, khu phố; xã/phường, thị trấn; huyện/quận, thị xã, thành
phố; tỉnh/thành phố) của sông, suối, kênh, rạch, vùng biển, hồ, đầm, ao nơi tiếp nhận nước thải.
(4) Nêu rõ hệ thống dẫn nước thải sau xử lý đến vị trí xả vào nguồn nước và phương thức xả tại vị trí xả
nước thải vào nguồn nước là bơm, tự chảy, xả ngầm, xả mặt, xả ven bờ, xả giữa dòng,…
(5) Nêu rõ việc xả nước thải là liên tục (24h/ngày đêm) hay gián đoạn; chu kỳ xả, thời gian xả trong
một chu kỳ; xả theo mùa vụ sản xuất hay theo các thời điểm trong ngày.
(6) Ghi rõ các thông số ô nhiễm trong nước thải và Quy chuẩn Việt Nam, hệ số Kq và Kf mà chất
lượng nước thải đã đạt được (với trường hợp đang xả nước thải) hoặc sẽ đạt được (với trường hợp
chưa xả nước thải).
(7) Phần ghi này chỉ áp dụng trong trường hợp cấp phép thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và
Môi trường.
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Mẫu 35
(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP)
(Trang bìa trong)

ĐỀ ÁN
XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC
……………………..…………..(1)
(Đối với trường hợp chưa có công trình hoặc đã có công trình xả nước thải nhưng chưa có
hoạt động xả nước thải)

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
Ký (đóng dấu nếu có)

ĐƠN VỊ LẬP ĐỀ ÁN
Ký, đóng dấu

Địa danh, tháng…./năm…..
(1)

Ghi tên, địa chỉ cơ sở và quy mô xả nước thải
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HƯỚNG DẪN NỘI DUNG
ĐỀ ÁN XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC
(Đối với trường hợp chưa có công trình hoặc đã có công trình xả nước thải nhưng chưa có hoạt
động xả nước thải)
MỞ ĐẦU
1. Trình bày các thông tin về tổ chức/cá nhân đề nghị cấp Giấy phép xả nước thải (tên, địa chỉ,
điện thoại, fax, email...) và về cơ sở xả nước thải (tên, vị trí, quy mô và loại hình sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ; đối với trường hợp đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư nêu rõ phân đoạn thực
hiện, tiến độ thực hiện dự án; trường hợp đã có công trình xả nước thải nêu rõ thời gian dự kiến bắt
đầu hoạt động sản xuất và xả nước thải).
2. Trình bày khái quát về hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của cơ sở xả nước thải.
- Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ riêng lẻ: công nghệ sản xuất, sản lượng, sản
phẩm, nguyên, nhiên liệu sử dụng cho sản xuất sản phẩm.
- Đối với khu/cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao (sau đây gọi
chung là Khu công nghiệp): giới thiệu về cơ cấu các ngành nghề sản xuất, kinh doanh.
- Đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản: quy mô vùng nuôi (diện tích vùng nuôi, tổng diện
tích mặt nước; số ao, đầm nuôi), hình thức nuôi, kỹ thuật nuôi (mùa vụ, giống, thức ăn, thuốc; hóa
chất, chế phẩm nuôi và bảo vệ môi trường,…).
- Đối với công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, đô thị tập trung: phạm vi, quy mô,
diện tích vùng thu gom, xử lý.
3. Trình bày khái quát về nhu cầu sử dụng nước và xả nước thải: lưu lượng nước sử dụng, lưu
lượng xả nước thải trung bình, lưu lượng xả lớn nhất (tính theo m3/ngày đêm); chất lượng nước thải
(nêu rõ Quy chuẩn về chất lượng nước thải đạt được trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận, hệ số
áp dụng); lượng nước, mục đích tái sử dụng nước sau xử lý (nếu có).
4. Trình bày khái quát việc thu gom, xử lý, xả nước thải
- Mô tả sơ đồ vị trí khu vực xả nước thải (nêu rõ toàn bộ hệ thống thu gom nước thải đến vị trí
công trình xử lý nước thải; hệ thống dẫn, xả nước thải sau xử lý ra nguồn nước tiếp nhận; hệ thống
sông, suối khu vực nguồn tiếp nhận nước thải; vị trí các điểm khai thác, sử dụng nước, xả nước thải
lân cận cùng xả vào nguồn nước tiếp nhận); tọa độ, địa giới hành chính vị trí xả nước thải; tên, địa
giới hành chính nơi xả nước thải vào nguồn nước tiếp nhận nước thải.
- Công nghệ, công suất hệ thống xử lý nước thải.
5. Cơ sở lựa chọn nguồn nước tiếp nhận nước thải
Thuyết minh việc lựa chọn nguồn tiếp nhận nước thải và vị trí xả nước thải trên cơ sở bảo
đảm sự phù hợp về lưu lượng nước thải, chất lượng nước thải sau xử lý với mục đích sử dụng nước
khu vực nguồn nước tiếp nhận và hạ lưu vị trí xả nước thải, chế độ thủy văn của nguồn nước, khả
năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước; các yếu tố thuận lợi, bất lợi cho việc xả nước thải.
6. Tóm tắt phương án phòng ngừa, khắc phục sự cố và kiểm soát hoạt động xử lý, xả nước
thải vào nguồn nước.
7. Trình bày các căn cứ, tài liệu lập đề án
- Các quy định về quy hoạch tài nguyên nước, phân vùng mục đích sử dụng nước, phân vùng
chức năng nguồn nước, phân vùng xả nước thải liên quan tới nguồn nước tiếp nhận nước thải (nếu
có); quy hoạch về thủy lợi, cấp nước, thoát nước và các quy hoạch khác có hoạt động khai thác, sử
dụng tài nguyên nước liên quan đến nguồn nước tiếp nhận nước thải (nếu có).
- Tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng nước thải, chất lượng nguồn nước tiếp nhận.
- Các thông tin, tài liệu sử dụng để xây dựng đề án (liệt kê các thông tin, tài liệu thu thập và
tài liệu, số liệu do tổ chức/cá nhân khảo sát, đo đạc thực tế).
8. Thông tin về việc tổ chức thực hiện lập đề án
- Phương pháp thực hiện xây dựng đề án.
- Thông tin về tổ chức lập đề án (tên, năng lực thực hiện).
- Danh sách thành viên tham gia.
Chương I
ĐẶC TRƯNG NGUỒN NƯỚC THẢI
I. Hoạt động phát sinh nước thải
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Trình bày hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và thuyết minh rõ về nhu cầu sử dụng
nước, xả nước thải, lượng nước thải thu gom, xử lý, chất lượng nước thải trong quá trình hoạt động
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, với các nội dung chính sau:
1. Thuyết minh quy trình sản xuất, các hoạt động sử dụng nước và phát sinh nước thải:
a) Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ riêng lẻ: trình bày sơ đồ quy trình sản xuất (chỉ
rõ các công đoạn sử dụng nước, phát sinh nước thải, công đoạn sử dụng nước tuần hoàn); định
lượng sản lượng, sản phẩm, nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng cho sản xuất sản phẩm.
b) Đối với khu công nghiệp: trình bày cơ cấu ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chỉ rõ
các ngành nghề sử dụng nước, phát sinh nước thải.
c) Đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản: trình bày sơ đồ quy trình nuôi và việc sử dụng
nước, xả nước thải trong quy trình nuôi trồng thủy sản.
d) Đối với công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, đô thị tập trung: trình bày số dân
thuộc địa bàn thu gom, xử lý nước thải, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc khu vực thu gom, xử
lý (số lượng, loại hình, tình trạng xử lý nước thải của từng cơ sở, Giấy phép xả nước thải được cấp).
2. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước và xả nước thải (tính theo m3/ngày đêm):
a) Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ riêng lẻ: trình bày lượng nước sử dụng, lượng
nước thải của các công đoạn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt…
b) Đối với khu công nghiệp: tổng hợp nhu cầu sử dụng nước và xả nước thải theo cơ cấu
ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (bao gồm cả sinh hoạt).
c) Đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản: trình bày lượng nước sử dụng, lượng nước xả trong
quy trình nuôi trồng thủy sản
d) Đối với công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, đô thị tập trung: trình bày lượng
nước thải sinh hoạt, lượng nước thải công nghiệp thuộc địa bàn thu gom, xử lý của công trình.
3. Thuyết minh lượng nước thải thu gom, xử lý (tính theo m3/ngày) và thông số, nồng độ các
chất ô nhiễm của nước thải trước khi xử lý.
II. Hệ thống thu gom nước thải
Trình bày việc thiết kế, bố trí hệ thống thu gom toàn bộ nước thải phát sinh trong quá trình
hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và việc xử lý sơ bộ nước thải, như sau:
1. Trình bày sơ đồ và mô tả hệ thống thu gom nước thải, cách thức thu gom, các thông số thiết
kế của hệ thống thu gom.
2. Trình bày việc xử lý sơ bộ các loại nước thải trước khi vào hệ thống thu gom, xử lý nước
thải chung.
(Có phụ lục bản vẽ mặt bằng hệ thống thu gom nước thải kèm theo)
III. Hệ thống thu gom, tiêu thoát nước mưa
Trình bày việc thiết kế, bố trí hệ thống thu gom, tiêu thoát nước mưa trên toàn bộ diện tích
mặt bằng của cơ sở, như sau:
1. Trình bày sơ đồ và mô tả hệ thống thu gom, tiêu thoát nước mưa (nêu rõ các khu vực thu
gom, đường dẫn nước mưa, vị trí thoát nước mưa); đánh giá khả năng tiêu thoát nước mưa.
2. Trình bày biện pháp kiểm soát nước mưa bị ô nhiễm (nếu có).
(Có phụ lục bản vẽ mặt bằng hệ thống thu gom nước mưa kèm theo)
IV. Hệ thống xử lý nước thải
Thuyết minh rõ về khả năng xử lý nước thải của hệ thống xử lý nước thải (chứng minh được
hiệu quả và khả năng xử lý nước thải của hệ thống) với những nội dung chính sau đây:
1. Thuyết minh về việc lựa chọn công nghệ xử lý nước thải.
2. Trình bày sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước thải (nêu rõ thông số kỹ thuật cơ bản và
hiệu quả xử lý tại các công đoạn).
3. Liệt kê danh mục các thiết bị đầu tư lắp đặt cho hệ thống xử lý nước thải (hãng sản xuất,
xuất xứ,…).
4. Trình bày việc sử dụng hóa chất, chế phẩm vi sinh trong xử lý nước thải (nêu rõ tên loại
hóa chất, chế phẩm vi sinh; công đoạn xử lý có sử dụng; lượng hóa chất, chế phẩm vi sinh sử dụng).
(Có phụ lục bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý nước thải kèm theo).
V. Hệ thống dẫn, xả nước thải vào nguồn nước tiếp nhận
Trình bày việc dẫn, xả nước thải sau khi xử lý (từ đầu ra của hệ thống xử lý nước thải) đến nguồn
nước tiếp nhận nước thải, bao gồm các nội dung chính sau:
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1. Sơ đồ và mô tả hệ thống cống, kênh, mương…dẫn nước thải sau xử lý ra đến nguồn nước
tiếp nhận.
2. Mô tả công trình cửa xả nước thải (loại công trình, kích thước, vật liệu...).
3. Chế độ xả nước thải (nêu rõ việc xả nước thải là liên tục 24h/ngày đêm hay gián đoạn; chu
kỳ xả, thời gian xả trong một chu kỳ; xả theo mùa vụ sản xuất hay theo các thời điểm trong ngày...).
4. Phương thức xả nước thải vào nguồn nước tiếp nhận (nêu rõ là bơm, tự chảy, xả mặt, xả
đáy, xả ven bờ, giữa dòng, giữa hồ ...).
Chương II
ĐẶC TRƯNG NGUỒN NƯỚC TIẾP NHẬN
I. Đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải
Mô tả các yếu tố tự nhiên liên quan đến điều kiện nguồn nước tại khu vực tiếp nhận nước thải,
bao gồm các nội dung chính sau:
1. Các yếu tố địa lý, địa hình, khí tượng khu vực tiếp nhận nước thải.
2. Hệ thống sông suối, kênh, rạch, hồ ao khu vực tiếp nhận nước thải.
3. Chế độ thủy văn/hải văn của nguồn nước.
a) Diễn biến dòng chảy mùa lũ, mùa kiệt, thời kỳ kiệt nhất trong năm, lưu lượng dòng chảy
kiệt nhất trong năm, chế độ thủy triều (trường hợp nguồn nước tiếp nhận là sông, suối).
b) Chế độ hải văn (trường hợp nguồn nước tiếp nhận là biển).
c) Chế độ, diễn biến mực nước hồ, ao (trường hợp nguồn nước tiếp nhận là hồ, ao).
II. Chất lượng nguồn nước tiếp nhận
1. Mô tả hiện trạng nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải (màu sắc, mùi, sự phát triển của
thủy sinh vật, các hiện tượng bất thường khác).
2. Đánh giá chất lượng nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải trên cơ sở kết quả phân tích
chất lượng nước nguồn tiếp nhận và kết quả thu thập tài liệu, số liệu liên quan đến diễn biến chất
lượng nguồn nước tiếp nhận.
III. Hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải
Trình bày hiện trạng khai thác, sử dụng nước khu vực nguồn nước tiếp nhận (nêu rõ các hoạt
động, mục đích khai thác, sử dụng nước chính, khoảng cách, vị trí các công trình so với vị trí xả
nước thải đề nghị cấp phép).
IV. Hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải
Trình bày các hoạt động xả nước thải khác cùng xả vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước
thải (trong phạm vi bán kính khoảng từ 1km đến 5km) với các thông tin chính sau:
1. Thống kê các đối tượng xả nước thải trong khu vực (vị trí, khoảng cách đến vị trí xả nước
thải đề nghị cấp phép).
2. Mô tả về nguồn nước thải của từng đối tượng xả nước thải trong khu vực (hoạt động sản
xuất phát sinh nước thải, các thông số ô nhiễm chính có trong nước thải, lưu lượng, chế độ xả nước
thải).
Chương III
KHẢ NĂNG TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI CỦA NGUỒN NƯỚC
I. Đánh giá tác động của việc xả nước thải đến chế độ thủy văn của nguồn nước tiếp nhận.
II. Đánh giá tác động của việc xả nước thải đến chất lượng nguồn nước
III. Đánh giá tác động của việc xả nước thải đến hệ sinh thái thủy sinh
IV. Đánh giá tác động của việc xả nước thải đến các hoạt động kinh tế, xã hội khác.
V. Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước
Đánh giá theo mục đích sử dụng của nguồn nước tiếp nhận đã xác định ở trên vào thời kỳ kiệt
nhất trong năm, vào thời điểm xả nước thải với lưu lượng thường xuyên và lớn nhất.
(Trình tự, phương pháp đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải theo quy định hiện hành/hướng
dẫn tại Thông tư 02/2009/TT- BTNMT ngày 19 tháng 3 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường)
Chương IV
KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC
I. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận
Trình bày các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước (kế hoạch thay đổi công nghệ sản
xuất; công nghệ sử dụng nước tiết kiệm; tuần hoàn, tái sử dụng nước; thay đổi, nâng cấp hệ thống
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xử lý nước thải; thay đổi phương thức xả nước thải...).
II. Phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố gây ô nhiễm nguồn nước
Trình bày các sự cố gây ô nhiễm nguồn nước có khả năng xảy ra và biện pháp, kinh phí
phòng ngừa, ứng phó, khắc phục các sự cố gây ô nhiễm nguồn nước. Trường hợp xả nước thải quy
định tại Điểm d Khoản 1 Điều 2 của Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 (công
trình xả nước thải vào nguồn nước có lưu lượng từ 10.000m3/ngày đêm trở lên) thì cần trình bày rõ
phương án, phương tiện, thiết bị cần thiết để ứng phó, khắc phục sự cố gây ô nhiễm nguồn nước.
III. Quan trắc, giám sát hoạt động xả nước thải
1. Đối với trường hợp đã có công trình xả nước thải
a) Trình bày biện pháp, tần suất, vị trí quan trắc lưu lượng nước thải trước khi xả vào nguồn
tiếp nhận.
b) Trình bày biện pháp, tần suất, thông số, vị trí quan trắc chất lượng nước thải trước và sau
khi xử lý; chất lượng nguồn nước tiếp nhận.
c) Trình bày việc bố trí thiết bị, nhân lực, kinh phí thực hiện vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử
lý nước thải, quan trắc lưu lượng nước thải, chất lượng nước thải và nước nguồn tiếp nhận (nếu cơ
sở xả nước thải tự vận hành và quan trắc); hoặc nội dung hợp đồng thuê tổ chức, cá nhân thực hiện
vận hành hệ thống xử lý nước thải, quan trắc lưu lượng nước thải, chất lượng nước thải và nước
nguồn tiếp nhận (nếu cơ sở xả nước thải thuê tổ chức, cá nhân khác có đủ năng lực để vận hành và
quan trắc).
2. Đối với trường hợp chưa có công trình xả nước thải
a) Trình bày phương án thực hiện việc quan trắc lưu lượng nước thải, chất lượng nước thải
trước và sau khi xử lý; chất lượng nguồn nước tiếp nhận.
b) Trình bày phương án bố trí thiết bị, nhân lực, kinh phí thực hiện vận hành, bảo dưỡng hệ
thống xử lý nước thải, quan trắc lưu lượng nước thải, chất lượng nước thải và nước nguồn tiếp
nhận.
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT
- Kết luận: khả năng thu gom, xử lý nước thải; hiện trạng nguồn nước và khả năng tiếp nhận
nước thải của nguồn nước.
- Kiến nghị cấp phép xả nước thải vào nguồn nước: lưu lượng, chất lượng nước thải, vị trí xả
nước thải, nguồn tiếp nhận nước thải, thời hạn Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.
- Các cam kết: xả nước thải theo nội dung Giấy phép được cấp; thực hiện các biện pháp giảm
thiểu ô nhiễm, ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm; bồi thường thiệt hại trong trường hợp gây ra ô
nhiễm, sự cố ô nhiễm; quan trắc, giám sát hoạt động xả nước thải.
Phụ lục kèm theo Đề án:
1. Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải (thời điểm lấy mẫu phân tích
chất lượng nước không quá 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ) kèm theo sơ đồ vị trí lấy mẫu (vị
trí lấy mẫu ở hạ lưu vị trí xả nước thải) và mô tả thời điểm lấy mẫu ngoài hiện trường (thời tiết, hiện
trạng nguồn nước và các nguồn thải xung quanh khu vực vị trí lấy mẫu).
(Các thông số phân tích nước nguồn tiếp nhận là các thông số theo QCVN hiện hành về chất
lượng nước mặt hoặc nước biển ven bờ nếu xả nước thải ra vùng biển ven bờ).
2. Văn bản quy định về quy hoạch tài nguyên nước, phân vùng mục đích sử dụng nước, phân vùng
xả thải do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải (nếu có).
3. Các bản vẽ mặt bằng hệ thống thu gom, tiêu thoát nước thải, nước mưa.
4. Báo cáo thuyết minh, bản vẽ thiết kế cơ sở hệ thống xử lý nước thải.
5. Hợp đồng thuê tổ chức, cá nhân vận hành hệ thống xử lý nước thải và quan trắc hoạt động xả
nước thải (đối với trường hợp thuê tổ chức, cá nhân khác có đủ năng lực để vận hành và quan trắc).
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Mẫu 36
(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP)
(Trang bìa trong)

BÁO CÁO
XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC
.........................................................................................(1)
(Đối với trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước)

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
Ký (đóng dấu nếu có)

ĐƠN VỊ LẬP BÁO CÁO
Ký, đóng dấu

Địa danh, tháng…./năm…..
(1)

Ghi tên, địa chỉ cơ sở và quy mô xả nước thải
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HƯỚNG DẪN
NỘI DUNG BÁO CÁO XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC
(Đối với trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước)
MỞ ĐẦU
1. Trình bày các thông tin về tổ chức/cá nhân đề nghị cấp Giấy phép xả nước thải (tên, địa chỉ,
điện thoại, fax, email...) và về cơ sở xả nước thải (tên, vị trí, quy mô, loại hình sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ, năm bắt đầu hoạt động).
2. Trình bày khái quát về hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của cơ sở xả nước thải:
- Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ riêng lẻ: công nghệ sản xuất, sản lượng, sản
phẩm, nguyên, nhiên liệu sử dụng cho sản xuất sản phẩm.
- Đối với khu/cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao (sau đây gọi
chung là Khu công nghiệp): giới thiệu các ngành sản xuất (tổng số nhà máy, xí nghiệp, loại h́nh sản
xuất chính).
- Đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản: quy mô vùng nuôi (diện tích vùng nuôi, tổng diện
tích mặt nước; số ao, đầm nuôi), hình thức nuôi, kỹ thuật nuôi (mùa vụ, giống, thức ăn, thuốc; hóa
chất, chế phẩm nuôi và bảo vệ môi trường,…).
- Đối với công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, đô thị tập trung: phạm vi, quy mô,
diện tích vùng thu gom, xử lý.
3. Trình bày khái quát về nhu cầu sử dụng nước và xả nước thải: lưu lượng nước sử dụng, lưu
lượng xả nước thải trung bình, lưu lượng xả lớn nhất (tính theo m3/ngày đêm); chất lượng nước thải
(nêu rõ Quy chuẩn về chất lượng nước thải đạt được trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận, hệ số
áp dụng); lượng nước, mục đích tái sử dụng nước sau xử lý (nếu có).
4. Trình bày khái quát việc thu gom, xử lý, xả nước thải.
- Mô tả sơ đồ vị trí khu vực xả nước thải (nêu rõ toàn bộ hệ thống thu gom nước thải đến vị trí
công trình xử lý nước thải; hệ thống dẫn, xả nước thải sau xử lý ra nguồn nước tiếp nhận; hệ thống
sông, suối khu vực nguồn tiếp nhận nước thải; vị trí các điểm khai thác, sử dụng nước, xả nước thải
lân cận cùng xả vào nguồn nước tiếp nhận); tọa độ, địa giới hành chính vị trí xả nước thải; tên, địa
giới hành chính nơi xả nước thải vào nguồn nước tiếp nhận nước thải.
- Công nghệ, công suất hệ thống xử lý nước thải.
5. Cơ sở lựa chọn nguồn nước tiếp nhận nước thải.
Thuyết minh việc lựa chọn nguồn tiếp nhận nước thải và vị trí xả nước thải trên cơ sở bảo
đảm sự phù hợp về lưu lượng nước thải, chất lượng nước thải sau xử lý với mục đích sử dụng nước
khu vực nguồn nước tiếp nhận và hạ lưu vị trí xả nước thải, chế độ thủy văn của nguồn nước, khả
năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước; các yếu tố thuận lợi, bất lợi cho việc xả nước thải.
6. Tóm tắt phương án phòng ngừa, khắc phục sự cố và kiểm soát hoạt động xử lý, xả nước
thải vào nguồn nước.
7. Trình bày các căn cứ, tài liệu lập báo cáo.
- Các quy định về quy hoạch tài nguyên nước, phân vùng mục đích sử dụng nước, phân vùng
chức năng nguồn nước, phân vùng xả nước thải liên quan tới nguồn nước tiếp nhận nước thải (nếu
có); quy hoạch về thủy lợi, cấp nước, thoát nước và các quy hoạch khác có hoạt động khai thác, sử
dụng tài nguyên nước liên quan đến nguồn nước tiếp nhận nước thải (nếu có).
- Tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng nước thải, chất lượng nguồn nước tiếp nhận.
- Các thông tin, tài liệu sử dụng để xây dựng báo cáo (liệt kê các thông tin, tài liệu thu thập và
tài liệu, số liệu do tổ chức/cá nhân khảo sát, đo đạc thực tế).
8. Thông tin về việc tổ chức thực hiện lập báo cáo.
- Phương pháp thực hiện xây dựng báo cáo.
- Thông tin về tổ chức lập báo cáo (tên, năng lực thực hiện).
- Danh sách thành viên tham gia.
Chương I
ĐẶC TRƯNG NGUỒN NƯỚC THẢI
I. Hoạt động phát sinh nước thải
Trình bày hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và thuyết minh rõ về nhu cầu sử dụng
nước, xả nước thải, lượng nước thải thu gom, xử lý, chất lượng nước thải trong quá trình hoạt động
686

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, với các nội dung chính sau:
1. Thuyết minh quy trình sản xuất, các hoạt động sử dụng nước và phát sinh nước thải.
a) Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ riêng lẻ: trình bày sơ đồ quy trình sản xuất (chỉ
rõ các công đoạn sử dụng nước, phát sinh nước thải, công đoạn sử dụng nước tuần hoàn); định
lượng sản lượng, sản phẩm, nguyên, nhiên liệu sử dụng cho sản xuất sản phẩm.
b) Đối với khu công nghiệp: thống kê các cơ sở phát sinh nước thải (trong phạm vi khu),
trong đó, nêu rõ các cơ sở nước thải được thu gom, xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung của
khu và các cơ sở được thu gom, xử lý nước thải riêng.
c) Đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản: trình bày sơ đồ quy trình nuôi và việc sử dụng
nước, xả nước thải trong quy trình nuôi.
d) Đối với công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, đô thị tập trung: trình bày số dân
thuộc địa bàn thu gom, xử lý nước thải, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc khu vực thu gom, xử
lý (số lượng, loại hình, tình trạng xử lý nước thải của từng cơ sở, Giấy phép xả nước thải được cấp).
2. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước và xả nước thải (tính theo m3/ngày đêm):
- Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ riêng lẻ: trình bày lượng nước sử dụng, lượng
nước thải của các công đoạn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt…;
- Đối với khu công nghiệp: tổng hợp nhu cầu sử dụng nước và xả nước thải của toàn khu và
từng cơ sở;
- Đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản: trình bày lượng nước sử dụng, lượng nước xả trong
quy trình nuôi.
- Đối với công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, đô thị tập trung: trình bày lượng nước
thải sinh hoạt, lượng nước thải công nghiệp thuộc địa bàn thu gom, xử lý của công trình.
3. Thuyết minh lượng nước thải thu gom, xử lý (tính theo m3/ngày) và thông số, nồng độ các
chất ô nhiễm của nước thải trước khi xử lý (có kết quả phân tích chất lượng nước thải để chứng
minh).
Riêng đối với khu công nghiệp: trình bày chất lượng nước thải của từng cơ sở phát sinh nước
thải trước khi được thu gom vào công trình thu gom nước thải tập trung (nêu rõ thông số, nồng độ
chất ô nhiễm; kết quả phân tích chất lượng nước thải của từng cơ sở); lượng nước thải được thu
gom, xử lý (đơn vị m3/ngày đêm) và chất lượng nước thải tại công trình thu gom tập trung (có kết
quả phân tích chứng minh); các cơ sở nước thải được thu gom, xử lý riêng thì nêu rõ chất lượng nước
thải sau xử lý và Giấy phép xả nước thải của các cơ sở này.
II. Hệ thống thu gom nước thải
Trình bày việc thiết kế, bố trí hệ thống thu gom toàn bộ nước thải phát sinh trong quá trình
hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và việc xử lý sơ bộ nước thải, như sau:
1. Trình bày sơ đồ và mô tả hệ thống thu gom nước thải, cách thức thu gom, các thông số thiết
kế của hệ thống thu gom.
2. Trình bày việc xử lý sơ bộ các loại nước thải trước khi vào hệ thống thu gom, xử lý nước
thải chung.
(Có phụ lục bản vẽ mặt bằng hệ thống thu gom nước thải kèm theo)
III. Hệ thống thu gom, tiêu thoát nước mưa
Trình bày việc thiết kế, bố trí hệ thống thu gom, tiêu thoát nước mưa trên toàn bộ diện tích
mặt bằng của cơ sở, như sau:
1. Trình bày sơ đồ và mô tả hệ thống thu gom, tiêu thoát nước mưa (nêu rõ các khu vực thu
gom, đường dẫn nước mưa, vị trí thoát nước mưa); đánh giá khả năng tiêu thoát nước mưa.
2. Trình bày biện pháp kiểm soát nước mưa bị ô nhiễm (nếu có).
(Có phụ lục bản vẽ mặt bằng hệ thống thu gom nước nước mưa kèm theo)
IV. Hệ thống xử lý nước thải
Thuyết minh rõ về khả năng xử lý nước thải của hệ thống xử lý nước thải (chứng minh được
hiệu quả và khả năng xử lý nước thải của hệ thống) với những nội dung chính sau đây:
1. Thuyết minh về việc lựa chọn công nghệ xử lý nước thải.
2. Trình bày sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước thải (nêu rõ thông số kỹ thuật cơ bản và
hiệu quả xử lý tại các công đoạn).
3. Liệt kê danh mục các thiết bị lắp đặt cho hệ thống xử lý nước thải (hãng sản xuất, xuất xứ,
thông số kỹ thuật chính,…).
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4. Trình bày việc sử dụng hóa chất, chế phẩm vi sinh trong xử lý nước thải (nêu rõ tên loại
hóa chất, chế phẩm vi sinh; công đoạn xử lý có sử dụng; lượng hóa chất, chế phẩm vi sinh sử dụng).
(Có phụ lục bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý nước thải kèm theo)
V. Hệ thống dẫn, xả nước thải vào nguồn nước tiếp nhận
Trình bày việc dẫn, xả nước thải sau khi xử lý (từ đầu ra của hệ thống xử lý nước thải) đến nguồn
nước tiếp nhận nước thải, bao gồm các nội dung chính sau:
1. Sơ đồ và mô tả hệ thống cống, kênh, mương…dẫn nước thải sau xử lý ra đến nguồn nước
tiếp nhận.
2. Mô tả công trình cửa xả nước thải (loại công trình, kích thước, vật liệu...).
3. Chế độ xả nước thải (nêu rõ việc xả nước thải là liên tục 24h/ngày đêm hay gián đoạn; chu
kỳ xả, thời gian xả trong một chu kỳ; xả theo mùa vụ sản xuất hay theo các thời điểm trong ngày...).
4. Phương thức xả nước thải vào nguồn nước tiếp nhận (nêu rõ là bơm, tự chảy, xả mặt, xả
đáy, xả ven bờ, giữa dòng, giữa hồ ...).
Chương II
ĐẶC TRƯNG NGUỒN NƯỚC TIẾP NHẬN
I. Đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải
Mô tả các yếu tố tự nhiên liên quan đến điều kiện nguồn nước tại khu vực tiếp nhận nước thải,
bao gồm các nội dung chính sau:
1. Các yếu tố địa lý, địa hình, khí tượng khu vực tiếp nhận nước thải.
2. Hệ thống sông suối, kênh, rạch, hồ ao khu vực tiếp nhận nước thải.
3. Chế độ thủy văn/hải văn của nguồn nước.
a) Diễn biến dòng chảy mùa lũ, mùa kiệt, thời kỳ kiệt nhất trong năm, lưu lượng dòng chảy
kiệt nhất trong năm, chế độ thủy triều (trường hợp nguồn nước tiếp nhận là sông, suối).
b) Chế độ hải văn (trường hợp nguồn nước tiếp nhận là biển).
c) Chế độ, diễn biến mực nước hồ (trường hợp nguồn nước tiếp nhận là hồ, ao).
II. Chất lượng nguồn nước tiếp nhận
1. Mô tả hiện trạng nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải (màu sắc, mùi, sự phát triển của
thủy sinh vật, các hiện tượng bất thường khác).
2. Đánh giá chất lượng nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải trên cơ sở kết quả phân tích
chất lượng nước nguồn tiếp nhận và kết quả thu thập tài liệu, số liệu liên quan đến diễn biến chất
lượng nguồn nước tiếp nhận.
III. Hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải
Trình bày hiện trạng khai thác, sử dụng nước khu vực nguồn nước tiếp nhận (nêu rõ các hoạt
động, mục đích khai thác, sử dụng nước chính, khoảng cách, vị trí các công trình so với vị trí xả
nước thải đề nghị cấp phép).
IV. Hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải
Trình bày các hoạt động xả nước thải khác cùng xả vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước
thải với các thông tin chính sau:
1. Thống kê các đối tượng xả nước thải trong khu vực (vị trí, khoảng cách đến vị trí xả nước
thải đề nghị cấp phép).
2. Mô tả về nguồn nước thải của từng đối tượng xả nước thải trong khu vực (hoạt động sản xuất
phát sinh nước thải, các thông số ô nhiễm chính có trong nước thải, lưu lượng, chế độ xả nước thải).
Chương III
KHẢ NĂNG TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI CỦA NGUỒN NƯỚC
I. Đánh giá tác động của việc xả nước thải đến chế độ thủy văn của nguồn nước tiếp
nhận.
II. Đánh giá tác động của việc xả nước thải đến chất lượng nguồn nước
III. Đánh giá tác động của việc xả nước thải đến hệ sinh thái thủy sinh
IV. Đánh giá tác động của việc xả nước thải đến các hoạt động kinh tế, xã hội khác.
V. Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước
Đánh giá theo mục đích sử dụng của nguồn nước tiếp nhận đã xác định ở trên vào thời kỳ kiệt
nhất trong năm, vào thời điểm xả nước thải với lưu lượng thường xuyên và lớn nhất.
(Trình tự, phương pháp đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải theo quy định hiện hành/hướng
dẫn tại Thông tư 02/2009/TT- BTNMT ngày 19/3/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
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Chương IV
KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC
I. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận
Trình bày các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước (kế hoạch thay đổi công nghệ sản
xuất; công nghệ sử dụng nước tiết kiệm; tuần hoàn, tái sử dụng nước; thay đổi, nâng cấp hệ thống
xử lý nước thải; thay đổi phương thức xả nước thải...).
II. Phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố gây ô nhiễm nguồn nước
Trình bày các sự cố gây ô nhiễm nguồn nước có khả năng xả ra và biện pháp, kinh phí phòng
ngừa, ứng phó, khắc phục các sự cố gây ô nhiễm nguồn nước. Trường hợp xả nước thải quy định tại
Điểm d Khoản 1 Điều 2 của Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 (công trình xả
nước thải vào nguồn nước có lưu lượng từ 10.000m3/ngày đêm trở lên) thì cần trình bày rõ phương
án, phương tiện, thiết bị cần thiết để ứng phó, khắc phục sự cố gây ô nhiễm nguồn nước.
III. Quan trắc, giám sát hoạt động xả nước thải
1. Trình bày biện pháp, tần suất, vị trí quan trắc lưu lượng nước thải trước khi xả vào nguồn
tiếp nhận.
2. Trình bày biện pháp, tần suất, thông số, vị trí quan trắc chất lượng nước thải trước và sau
khi xử lý; chất lượng nguồn nước tiếp nhận.
3. Trình bày việc bố trí thiết bị, nhân lực, kinh phí thực hiện vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử
lý nước thải, quan trắc lưu lượng nước thải, chất lượng nước thải và nước nguồn tiếp nhận (nếu cơ
sở xả nước thải tự vận hành và quan trắc); hoặc nội dung hợp đồng thuê tổ chức, cá nhân thực hiện
vận hành hệ thống xử lý nước thải, quan trắc lưu lượng nước thải, chất lượng nước thải và nước
nguồn tiếp nhận (nếu cơ sở xả nước thải thuê tổ chức, cá nhân khác có đủ năng lực để vận hành và
quan trắc).
(Phụ lục kết quả quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải và nước nguồn tiếp nhận kèm theo
nếu có)
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT:
- Kết luận: khả năng thu gom, xử lý nước thải; hiện trạng nguồn nước và khả năng tiếp nhận
nước thải của nguồn nước.
- Kiến nghị cấp phép xả nước thải vào nguồn nước: lưu lượng, chất lượng nước thải, vị trí xả
nước thải, nguồn tiếp nhận nước thải, thời hạn Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.
- Các cam kết: xả nước thải theo nội dung Giấy phép được cấp; thực hiện các biện pháp giảm
thiểu ô nhiễm, ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm; bồi thường thiệt hại trong trường hợp gây ra ô
nhiễm, sự cố ô nhiễm; quan trắc, giám sát hoạt động xả nước thải.
Phụ lục kèm theo Báo cáo:
1. Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải, chất lượng nước thải trước và
sau xử lý (thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá 03 tháng tính đến thời điểm nộp
hồ sơ), kèm theo sơ đồ vị trí lấy mẫu (vị trí lấy mẫu ở thượng lưu và hạ lưu vị trí xả nước thải) và
mô tả thời điểm lấy mẫu ngoài hiện trường (thời tiết, hiện trạng nguồn nước và các nguồn thải xung
quanh khu vực vị trí lấy mẫu).
(Các thông số phân tích nước nguồn tiếp nhận là các thông số theo QCVN hiện hành về chất
lượng nước mặt, nước biển ven bờ; các thông số phân tích chất lượng nước thải là các thông số có
trong nguồn thải hoặc theo QCVN về chất lượng nước thải hiện hành).
2. Số liệu quan trắc chất lượng nước thải, nước nguồn tiếp nhận (nếu có).
3. Văn bản quy định về quy hoạch tài nguyên nước, phân vùng mục đích sử dụng nước, phân vùng
xả thải do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải (nếu có).
4. Các bản vẽ mặt bằng hệ thống thu gom, tiêu thoát nước thải, nước mưa;
5. Báo cáo thuyết minh, bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý nước thải;
6. Văn bản hợp lệ việc tổ chức/cá nhân được giao, được thuê hoặc được sử dụng đất để đặt công
trình dẫn, xả nước thải trong trường hợp hệ thống dẫn, xả nước thải của tổ chức/cá nhân đề nghị xin
phép không nằm trên đất do tổ chức/cá nhân này quản lý.
7. Hợp đồng thuê tổ chức, cá nhân vận hành hệ thống xử lý nước thải và quan trắc hoạt động xả
nước thải (đối với trường hợp cơ sở xả nước thải thuê tổ chức, cá nhân khác có đủ năng lực để vận
hành và quan trắc).
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08. Thủ tục: Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn
nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với
lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của
pháp luật và nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Kon Tum (Trung tâm).
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’ và buổi chiều từ 13h30’
đến 16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ,
tết theo quy định của pháp luật).
Bước 2: Công chức tiếp nhận kiể m tra thành phần, số lượng hồ sơ và
tiếp nhận chuyển Bộ phận chuyên môn thụ lý giải quyết. Bộ phận
chuyên môn rà soát, đánh giá tính hợp lệ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ
thì có văn bản nêu rõ lý do không giải quyết và hướng dẫn người nộp
hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Bộ phận chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực
hiện các công việc sau: thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường và
trình Ủy ban nhân dân tỉnh
Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp phép trong thời hạn
06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình cấp phép.
Bước 5: Sau khi có kết quả,
- UBND tỉnh trả kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển trả kết quả lại cho Trung tâm.
Bước 6: Trung tâm trả kết quả TTHC cho tổ chức, công dân.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu chính.
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn
hồ sơ:
nước (Bản chính - theo mẫu).
- Kết quả phân tích chất lượng nước thải và chất lượng nguồn nước tiếp
nhận tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước. Thời điểm lấy mẫu phân
tích chất lượng nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp
hồ sơ (Bản chính).
- Báo cáo hiện trạng xả nước thải và tình hình thực hiện các quy định
trong giấy phép (Bản chính - theo mẫu).
- Giấy phép đã được cấp (Bản sao).
b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Thời hạn giải quyết:
Tổ chức, cá nhân.
Đối tượng thực hiện:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kon Tum.
Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon
Tum.
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành
phố và UBND xã, phường, thị trấn nơi đặt công trình xả nước thải vào
nguồn nước.
Giấy phép xả nước thải vào nguồ n nước (gia ha ̣n, điều chỉnh).
Kết quả thực hiện:
* Phí thẩm định gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào
Phí, Lệ phí:
nguồn nước, công trình thủy lợi bằng 50% phí thẩm định theo quy định.
Mức thu:
- Đối với lưu lượng nước dưới 100m3/ngày đêm: 300.000 đồng.
- Đối với lưu lượng nước từ 100m3/ngày đêm đến dưới 500m3/ngày
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đêm: 900.000 đồng.
- Đối với lưu lượng nước từ 500m3/ngày đêm đến dưới 2.000m3/ngày
đêm: 2.200.000 đồng.
- Đối với lưu lượng nước từ 2.000m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày
đêm: 4.200.000 đồng.
- Đối với lưu lượng nước trên 10.000m3/ngày đêm đến dưới
20.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản: 5.800.000
đồng.
- Đối với lưu lượng nước từ 20.000m3/ngày đêm đến dưới
30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản: 7.300.000
đồng.
Tên mẫu đơn, tờ khai: - Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn
nước (Mẫu số 10 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014).
- Báo cáo hiện trạng xả nước thải và tình hình thực hiện các quy định
trong giấy phép (Mẫu số 37 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày
30/5/2014).
- Việc gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước phải căn cứ vào
Yêu cầu, điều kiện
các quy định tại Điều 18, Điều 19 và Điều 20 Nghị định số
201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013; Khoản 2, Điều 9 Nghị định số
136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ được đính kèm tại
Phụ lục I và các điều kiện sau đây:
+ Giấy phép vẫn còn hiệu lực và hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được
nộp trước thời điểm Giấy phép hết hiệu lực ít nhất chín mươi (90) ngày.
+ Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép
đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến giấy phép đã được cấp
theo quy định của pháp luật và không có tranh chấp.
+ Tại thời điểm đề nghị gia hạn giấy phép của tổ chức, cá nhân phù hợp
với quy hoạch tài nguyên nước, khả năng đáp ứng của nguồn nước.
- Các trường hợp điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên
nước:
+ Nguồn nước không bảo đảm việc cung cấp nước bình thường.
+ Nhu cầu khai thác, sử dụng nước tăng mà chưa có biện pháp xử lý, bổ
sung nguồn nước.
+ Xảy ra các tình huống khẩn cấp cần phải hạn chế việc khai thác, sử
dụng nước.
+ Khai thác nước gây sụt, lún mặt đất, biến dạng công trình, xâm nhập
mặn, cạn kiệt, ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước.
+ Lượng nước thực tế khai thác của chủ Giấy phép nhỏ hơn 70% so với
lượng nước được cấp phép trong thời gian mười hai (12) tháng liên tục
mà không thông báo lý do cho cơ quan cấp phép.
+ Chủ giấy phép đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép khác với các
nội dung không được điều chỉnh trong giấy phép quy định tại Khoản 4
Điều 23 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính
phủ (Điều chỉnh nguồn nước tiếp nhận nước thải; Điều chỉnh lượng
nước xả vượt quá 25% quy định trong giấy phép đã được cấp; Điều
chỉnh thông số, nồng độ các chất ô nhiễm, quy chuẩn áp dụng quy định
trong giấy phép xả nước thải mức thấp hơn).
- Luật Tài nguyên nước năm 2012.
Căn cứ pháp lý:
- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ.
- Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.
- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ.
- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường.
- Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên
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và Môi trường.
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum.
- Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Kon Tum.
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Mẫu 10
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN/ĐIỀU CHỈNH
GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC
Kính gửi:………………………………………………………………..(1)
1. Thông tin về chủ Giấy phép:
1.1. Tên chủ Giấy phép:............................................................................................
1.2. Địa chỉ:………......................…....……........……………………………..
1.3. Điện thoại: ………. Fax: ………… Email: …................................................
1.4. Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số:.... ngày.....tháng.......năm........do (tên cơ quan
cấp Giấy phép) cấp; thời hạn Giấy phép.
2. Lý do đề nghị gia hạn/điều chỉnh Giấy phép:………………..……………….
3. Thời gian đề nghị gia hạn/các nội dung đề nghị điều chỉnh:
- Thời hạn đề nghị gia hạn:……….…tháng/ năm (trường hợp đề nghị gia hạn)
- Nội dung đề nghị điều chỉnh:……(trường hợp đề nghị điều chỉnh Giấy phép).
4. Giấy tờ, tài liệu nộp kèm theo đơn này gồm có:
- Bản sao Giấy phép đã được cấp.
- Báo cáo hiện trạng xả nước thải và tình hình thực hiện các quy định trong Giấy phép.
- Các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan.
5. Cam kết của chủ Giấy phép:
- (Chủ Giấy phép) cam đoan các nội dung, thông tin trong Đơn này và các giấy tờ, tài liệu gửi
kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
- (Chủ Giấy phép) cam kết không xả nước thải chưa đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vào
nguồn nước, ra ngoài môi trường dưới bất kỳ hình thức nào và tuân thủ các nghĩa vụ theo Quy định
tại Khoản 2, Điều 38 Luật tài nguyên nước.
- (Chủ Giấy phép) đã gửi một (01) bộ hồ sơ tới Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành
phố..............................................................................................................(2)
Đề nghị (tên cơ quan cấp phép) xem xét gia hạn/điều chỉnh Giấy phép xả nước thải vào
nguồn nước cho (tên chủ Giấy phép)./.
......., ngày.......tháng.......năm......
Chủ Giấy phép
Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu có)

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN:
(1) Tên cơ quan cấp phép: Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp cấp phép thuộc thẩm
quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường/UBND tỉnh đối với trường hợp cấp phép thuộc thẩm
quyền của UBND cấp tỉnh (theo quy định tại Điều 28 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27
tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước).
(2) Phần ghi này áp dụng cho trường hợp gia hạn/điều chỉnh Giấy phép thuộc thẩm quyền của Bộ
Tài nguyên và Môi trường.
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Mẫu 37
(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP)
(Trang bìa trong)
BÁO CÁO
HIỆN TRẠNG XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC
QUY ĐỊNH TRONG GIẤY PHÉP
.........................................................................................(1)
(Đối với trường hợp đề nghị gia hạn, điều chỉnh Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước)

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
Ký (đóng dấu nếu có)

ĐƠN VỊ LẬP BÁO CÁO
Ký, đóng dấu

Địa danh, tháng…./năm…..
(1)

Ghi tên, địa chỉ cơ sở và quy mô xả nước thải
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HƯỚNG DẪN NỘI DUNG
BÁO CÁO HIỆN TRẠNG XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC VÀ TÌNH HÌNH THỰC
HIỆN CÁC QUY ĐỊNH TRONG GIẤY PHÉP
(Đối với trường hợp đề nghị gia hạn, điều chỉnh Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước)
A. Báo cáo hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước và tình hình thực hiện các quy định
trong Giấy phép
I. Thông tin chung về tổ chức/cá nhân đề nghị gia hạn/điều chỉnh Giấy phép
1. Giới thiệu về tổ chức/cá nhân đề nghị gia hạn/điều chỉnh Giấy phép (tên, địa chỉ, fax, số
Giấy phép xả nước thải đã được cấp).
2. Các thay đổi về hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong thời gian qua (nếu có).
3. Nhu cầu sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn nước.
4. Lý do đề nghị gia hạn/điều chỉnh Giấy phép.
5. Nội dung đề nghị điều chỉnh trong Giấy phép được cấp (đối với trường hợp đề nghị điều
chỉnh Giấy phép).
II. Tình hình thu gom, xử lý, xả nước thải vào nguồn nước
1. Trình bày các thay đổi, cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước mưa, hệ thống thu gom,
xử lý nước thải; công trình xả nước thải trong thời gian qua (nếu có).
2. Đánh giá biến động về lưu lượng, chất lượng nước thải trong thời gian xả nước thải vào
nguồn nước theo Giấy phép đã được cấp.
3. Kết quả quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải tại thời điểm xin gia hạn/điều chỉnh.
III. Hiện trạng nguồn nước tiếp nhận nước thải
1. Hiện trạng khai thác, sử dụng nước tại khu vực nguồn nước tiếp nhận.
2. Mô tả hiện trạng nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải (màu sắc, mùi, sự phát triển của
thủy sinh vật, các hiện tượng bất thường khác) và đánh giá hiện trạng chất lượng nguồn nước.
IV. Tình hình thực hiện các quy định trong Giấy phép
1. Tình hình thực hiện việc quan trắc, giám sát lưu lượng, chất lượng nước thải, nước nguồn
tiếp nhận, chế độ thông tin báo cáo theo quy định trong Giấy phép xả nước thải được cấp.
2. Kết quả thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt động xả
nước thải.
3. Báo cáo các sự cố, biện pháp, kết quả khắc phục sự cố về xử lý và xả nước thải trong thời
gian qua (nếu có).
B. Đề án xả nước thải (bổ sung thêm nội dung đề án xả nước thải đối với trường hợp có điều
chỉnh quy mô, phương thức, chế độ xả nước thải, quy trình vận hành)
I. Nội dung đề nghị điều chỉnh
1. Điều chỉnh quy mô xả nước thải: nêu rõ lưu lượng xả trung bình, lưu lượng xả lớn nhất
(đơn vị m3/ngày đêm và m3/h).
2. Điều chỉnh chế độ xả nước thải: nêu rõ việc xả nước thải là liên tục (24h/ngày đêm) hay
gián đoạn; chu kỳ xả, thời gian xả trong một chu kỳ; xả theo mùa vụ sản xuất hay theo các thời
điểm trong ngày.
3. Điều chỉnh phương thức xả nước thải: nêu rõ là bơm, tự chảy, xả ngầm, xả mặt, xả ven bờ,
xả giữa sông suối, hồ, ao....
4. Điều chỉnh quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải: trình bày quy trình vận hành và
nêu rõ những thay đổi trong quy trình vận hành.
II. Phương án thay đổi hệ thống thu gom, xử lý, xả nước thải (nếu có)
1. Trình bày hệ thống thu gom, xử lý, xả nước thải và các hạng mục công trình thay đổi trong
hệ thống.
2. Trình bày sơ đồ hệ thống thu gom, xử lý, xả nước thải.
III. Đánh giá tác động của việc xả nước thải đến nguồn nước
- Tác động đến chất lượng nguồn nước, chế độ thủy văn.
- Tác động đến hệ sinh thái thủy sinh.
Phụ lục kèm theo Báo cáo:
1. Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải, chất lượng nước thải trước và
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sau xử lý (thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá 03 tháng tính đến thời điểm nộp
hồ sơ), kèm theo sơ đồ vị trí lấy mẫu, và mô tả thời điểm lấy mẫu ngoài hiện trường (thời tiết, hiện
trạng các nguồn thải có liên quan đến vị trí lấy mẫu).
(Các thông số phân tích nước nguồn tiếp nhận theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về
chất lượng nước mặt, nước biển ven bờ; các thông số phân tích chất lượng nước thải là các thông số
được quy định trong Giấy phép đã được cấp).
2. Số liệu quan trắc, giám sát lưu lượng, chất lượng nước thải, nước nguồn tiếp nhận.
3. Văn bản quy định vùng bảo hộ vệ sinh; mục đích sử dụng nguồn nước do cơ quan có thẩm quyền
quy định tại khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải (nếu có).
4. Các văn bản về kết quả thanh tra, kiểm tra có liên quan đến hoạt động xả nước thải (nếu có).
5. Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải (đối với trường hợp điều chỉnh Giấy phép).
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Phụ lục I
* Chi tiết các Điều 18, Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày
27/11/2013 của Chính phủ:
Điều 18. Nguyên tắc cấp phép
1. Đúng thẩm quyền, đúng đối tượng và trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.
2. Bảo đảm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan; bảo vệ
tài nguyên nước và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.
3. Ưu tiên cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước để cung cấp nước cho sinh hoạt.
4. Không gây cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước khi thực hiện việc thăm dò, khai thác, sử dụng tài
nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.
5. Phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước đã được phê duyệt.
Điều 19. Căn cứ cấp phép
1. Việc cấp phép tài nguyên nước phải trên cơ sở các căn cứ sau đây:
a) Chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, ngành, vùng và địa phương;
b) Quy hoạch tài nguyên nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp chưa có quy
hoạch tài nguyên nước thì phải căn cứ vào khả năng nguồn nước và phải bảo đảm không gây cạn
kiệt, ô nhiễm nguồn nước;
c) Hiện trạng khai thác, sử dụng nước trong vùng;
d) Báo cáo thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hồ sơ cấp phép thăm dò, khai
thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;
đ) Nhu cầu khai thác, sử dụng nước, xả nước thải thể hiện trong đơn đề nghị cấp phép.
2. Trường hợp cấp phép xả nước thải vào nguồn nước, ngoài các căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều
này còn phải căn cứ vào các quy định sau đây:
a) Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải, chất lượng của nguồn nước
tiếp nhận nước thải; các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với hoạt động xả nước thải đã được cơ
quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
b) Chức năng của nguồn nước;
c) Khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước;
d) Vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, hành lang bảo vệ nguồn nước.
3. Trường hợp cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, ngoài các căn cứ quy định tại
Khoản 1 Điều này còn phải căn cứ vào các quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 52 của Luật tài
nguyên nước.
Điều 20. Điều kiện cấp phép
Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép tài nguyên nước phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
1. Đã thực hiện việc thông báo, lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan
theo quy định của Nghị định này.
2. Có đề án, báo cáo phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước đã được phê duyệt hoặc phù hợp với
khả năng nguồn nước, khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước nếu chưa có quy hoạch tài
nguyên nước. Đề án, báo cáo phải do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định của
Bộ Tài nguyên và Môi trường lập; thông tin, số liệu sử dụng để lập đề án, báo cáo phải bảo đảm đầy
đủ, rõ ràng, chính xác và trung thực.
Phương án, biện pháp xử lý nước thải thể hiện trong đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước
phải bảo đảm nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; phương án thiết kế công
trình hoặc công trình khai thác tài nguyên nước phải phù hợp với quy mô, đối tượng khai thác và
đáp ứng yêu cầu bảo vệ tài nguyên nước.
3. Đối với trường hợp xả nước thải vào nguồn nước, ngoài điều kiện quy định tại Khoản 1 và Khoản
2 Điều này, còn phải đáp ứng các điều kiện sau:
a) Có thiết bị, nhân lực hoặc có hợp đồng thuê tổ chức, cá nhân khác đủ năng lực thực hiện việc vận
hành hệ thống xử lý nước thải và quan trắc hoạt động xả nước thải đối với trường hợp đã có công
trình xả nước thải;
b) Có phương án bố trí thiết bị, nhân lực để thực hiện việc vận hành hệ thống xử lý nước thải và
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quan trắc hoạt động xả nước thải đối với trường hợp chưa có công trình xả nước thải;
c) Đối với trường hợp xả nước thải quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này, còn
phải có phương án, phương tiện, thiết bị cần thiết để ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước
và thực hiện việc giám sát hoạt động xả nước thải theo quy định.
4. Đối với trường hợp khai thác, sử dụng nước dưới đất với quy mô từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên,
ngoài điều kiện quy định tại các Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, còn phải có thiết bị, nhân lực hoặc
có hợp đồng thuê tổ chức, cá nhân có đủ năng lực thực hiện việc quan trắc, giám sát hoạt động khai
thác nước theo quy định; trường hợp chưa có công trình thì phải có phương án bố trí thiết bị, nhân
lực thực hiện việc quan trắc, giám sát hoạt động khai thác nước.
5. Đối với trường hợp khai thác, sử dụng nước mặt có xây dựng hồ, đập trên sông, suối phải đáp
ứng các yêu cầu quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 53 của Luật tài nguyên nước, điều kiện quy
định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này và các điều kiện sau đây:
a) Có phương án bố trí thiết bị, nhân lực để vận hành hồ chứa, quan trắc, giám sát hoạt động khai
thác, sử dụng nước; phương án quan trắc khí tượng, thủy văn, tổ chức dự báo lượng nước đến hồ để
phục vụ vận hành hồ chứa theo quy định đối với trường hợp chưa có công trình;
b) Có quy trình vận hành hồ chứa; có thiết bị, nhân lực hoặc có hợp đồng thuê tổ chức, cá nhân có
đủ năng lực để thực hiện việc vận hành hồ chứa, quan trắc, giám sát hoạt động khai thác, sử dụng
nước, quan trắc khí tượng, thủy văn và dự báo lượng nước đến hồ để phục vụ vận hành hồ chứa
theo quy định đối với trường hợp đã có công trình.
* Chi tiết Khoản 2, Điều 9 của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của
Chính phủ:
Sửa đổi khoản 2 Điều 20 của Nghị định số 201/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2012
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước như sau:
“2. Có đề án, báo cáo phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước đã được phê duyệt hoặc phù
hợp với khả năng nguồn nước, khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước nếu chưa có quy
hoạch tài nguyên nước. Đề án, báo cáo phải do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy
định lập; thông tin, số liệu sử dụng để lập đề án, báo cáo phải đảm bảo đầy đủ, rõ ràng, chính xác và
trung thực”.
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09. Thủ tục: Cấp lại giấy phép tài nguyên nước.
Trình tự thực hiện:

Cách thức thực hiện:
Thành phần hồ sơ:

Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:

Kết quả thực hiện:
Phí, Lệ phí:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của
pháp luật và nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Kon Tum (Trung tâm).
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’ và buổi chiều từ 13h30’
đến 16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ
lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Bước 2: Công chức tiếp nhận kiể m tra thành phần, số lượng hồ sơ và
tiếp nhận chuyển Bộ phận chuyên môn thụ lý giải quyết. Bộ phận
chuyên môn rà soát, đánh giá tính hợp lệ, trường hợp hồ sơ chưa hợp
lệ thì có văn bản nêu rõ lý do không giải quyết và hướng dẫn người
nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Bộ phận chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực
hiện các công việc sau: thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường và
trình Ủy ban nhân dân tỉnh
Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp giấy phép
Bước 5: Sau khi có kết quả,
- UBND tỉnh trả kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển trả kết quả lại cho Trung tâm.
Bước 6: Trung tâm trả kết quả TTHC cho tổ chức, công dân.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu chính.
a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép (Bản chính - theo mẫu).
- Tài liệu chứng minh lý do đề nghị cấp lại giấy phép.
b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kon Tum.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon
Tum.
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành
phố và UBND xã, phường, thị trấn nơi đặt công trình thăm dò, khai
thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.
Giấy phép tài nguyên nước (cấp lại).
Mức thu phí thẩm định cấp lại giấy phép bằng 30% mức thu phí thẩm
định theo quy định. Cụ thể:
* Mức thu phí thẩm định cấp lại giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng
nước dưới đất:
- Đối với giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất có lưu
lượng dưới 200m3/ngày đêm: 120.000 đồng.
- Đối với giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất có lưu
lượng từ 200m3/ngày đêm đến dưới 500m3/ngày đêm: 330.000 đồng.
- Đối với giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất có lưu
lượng từ 500m3/ngày đêm đến dưới 1.000m3/ngày đêm: 780.000 đồng.
- Đối với giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất có lưu
lượng từ 1.000m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm: 1.500.000
đồng.
* Mức thu phí thẩm định cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước
mặt:
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Tên mẫu đơn, tờ khai:
Yêu cầu, điều kiện

Căn cứ pháp lý:

- Đối với giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích
khác với lưu lượng trên 100 m3/ngày đêm dưới 500m3/ngày đêm:
180.000 đồng.
- Đối với giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông
nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng trên 0,1m3/giây đến dưới
0,5m3/giây; hoặc để phát điện với công suất trên 50kw đến dưới
200kw; hoặc cho mục đích khác với lưu lượng từ 500m3/ngày đêm đến
dưới 3.000m3/ngày đêm: 540.000 đồng.
- Đối với giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông
nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 0,5m3/giây đến dưới
1m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 200kw đến dưới
1.000kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000m3/ngày
đêm đến dưới 20.000m3/ngày đêm: 1.320.000 đồng.
- Đối với giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông
nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 1m3/giây đến dưới
2m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 1.000kw đến dưới
2.000kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000m3/ngày
đêm đến dưới 50.000m3/ngày đêm: 2.520.000 đồng.
* Mức thu phí thẩm định cấp lại giấy phép xả nước thải vào nguồn
nước, công trình thủy lợi:
- Đối với giấy phép có lưu lượng dưới 100m3/ngày đêm: 180.000
đồng.
- Đối với giấy phép có lưu lượng từ 100m3/ngày đêm đến dưới
500m3/ngày đêm: 540.000 đồng.
- Đối với giấy phép có lưu lượng từ 500m3/ngày đêm đến dưới
2.000m3/ngày đêm: 1.320.000 đồng.
- Đối với giấy phép có lưu lượng từ 2.000m3/ngày đêm đến dưới 3.000
m3/ngày đêm: 2.520.000 đồng.
- Đối với giấy phép có lưu lượng nước trên 10.000m3/ngày đêm đến
dưới 20.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản:
3.480.000 đồng.
- Đối với giấy phép có lưu lượng nước từ 20.000m3/ngày đêm đến
dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản:
4.380.000 đồng.
- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép (Mẫu số 11 Thông tư số 27/2014/TTBTNMT ngày 30/5/2014).
- Giấy phép được cấp lại trong các trường hợp sau đây:
+ Giấy phép bị mất, bị rách nát, hư hỏng.
+ Tên của chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do nhận chuyển
nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức làm thay đổi chủ quản
lý, vận hành công trình thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước,
xả nước thải vào nguồn nước nhưng không có sự thay đổi các nội dung
khác của giấy phép.
+ Thời hạn ghi trong giấy phép được cấp lại là thời hạn còn lại theo
giấy phép đã được cấp trước đó.
- Luật Tài nguyên nước năm 2012.
- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ.
- Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.
- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ.
- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường.
- Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường.
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- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum.
- Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Kon Tum.
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Mẫu 11
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI
GIẤY PHÉP TÀI NGUYÊN NƯỚC
Kính gửi: .............................................................................................(1)
1. Thông tin về chủ Giấy phép:
1.1. Tên chủ Giấy phép:…........................................................................................
1.2. Địa chỉ:…………………....................................…....……........….................
1.3. Điện thoại:……...……… Fax: ………...……… Email: …............................
1.4. Giấy phép ...............(2) số:.......... ngày.......tháng.......năm........
do (tên cơ
quan cấp Giấy phép) cấp.
2. Lý do đề nghị cấp lại Giấy phép:..................................................................(3)
3. Giấy tờ, tài liệu nộp kèm theo đơn này gồm có:
- Tài liệu chứng minh lý do đề nghị cấp lại Giấy phép.
- Các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan.
4. Cam kết của chủ Giấy phép:
- (Chủ Giấy phép) cam đoan các nội dung, thông tin trong Đơn này và các giấy tờ, tài liệu gửi
kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
- (Chủ Giấy phép) cam kết chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của Giấy phép và thực hiện
đầy đủ các nghĩa vụ quy định tại Khoản 4 Điều 14 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP và quy định
của pháp luật có liên quan.
- (Chủ Giấy phép) đã gửi một (01) bộ hồ sơ tới Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành
phố..............................................................................................................(4)
Đề nghị (tên cơ quan cấp phép) xem xét cấp lại Giấy phép............................(5) cho (tên chủ
Giấy phép)./.
......., ngày.......tháng.......năm........
Chủ Giấy phép
Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu có)

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN:
(1)Tên cơ quan cấp phép: Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp gia hạn/điều chỉnh Giấy
phép thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp tỉnh đối với trường hợp gia
hạn/điều chỉnh Giấy phép thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh (theo quy định tại Điều 28 của
Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật tài nguyên nước).
(2) Tên loại Giấy phép được cấp (Giấy phép thăm dò nước dưới đất/khai thác, sử dụng nước dưới đất/
khai thác, sử dụng nước mặt/khai thác, sử dụng nước biển/xả nước thải vào nguồn nước).
(3) Trình bày rõ lý do đề nghị cấp lại Giấy phép.
(4) Phần ghi này áp dụng cho trường hợp cấp Giấy phép tài nguyên nước thuộc thẩm quyền của Bộ
Tài nguyên và Môi trường.
(5) Tên Giấy phép đề nghị cấp lại.
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10. Thủ tục: Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước.
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của
pháp luật và nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Kon Tum (Trung tâm).
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’ và buổi chiều từ 13h30’
đến 16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ
lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Bước 2: Công chức tiếp nhận kiể m tra thành phần, số lượng hồ sơ và
tiếp nhận chuyển Bộ phận chuyên môn thụ lý giải quyết. Bộ phận
chuyên môn rà soát, đánh giá tính hợp lệ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ
thì có văn bản nêu rõ lý do không giải quyết và hướng dẫn người nộp
hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Bộ phận chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực
hiện các công việc sau: thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường và
trình Ủy ban nhân dân tỉnh
Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp phép.
Bước 5: Sau khi có kết quả,
- UBND tỉnh trả kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển trả kết quả lại cho Trung tâm.
Bước 6: Trung tâm trả kết quả TTHC cho tổ chức, công dân.
- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo
quy định của pháp luật)
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước (Bản
hồ sơ:
chính).
- Hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước (Bản sao
chứng thực).
- Báo cáo kết quả khai thác tài nguyên nước và việc thực hiện các
nghĩa vụ đến thời điểm đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác tài
nguyên nước (Bản chính).
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân nhận
chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước (Bản sao chứng
thực); trường hợp bên nhận chuyển nhượng là doanh nghiệp nước
ngoài còn phải có quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh
tại Việt Nam (Bản sao chứng thực).
b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Thời hạn giải quyết:
Tổ chức, cá nhân.
Đối tượng thực hiện:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kon Tum.
Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon
Tum.
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành
phố và UBND xã, phường, thị trấn nơi đặt công trình khai thác, sử
dụng tài nguyên nước.
Giấy phép tài nguyên nước.
Kết quả thực hiện:
Không.
Phí, Lệ phí:
Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.
Trình tự thực hiện:
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Yêu cầu, điều kiện

Căn cứ pháp lý:

- Điều kiện của tổ chức, cá nhân chuyển nhượng quyền khai thác tài
nguyên nước:
+ Tính đến thời điểm chuyển nhượng, tổ chức, cá nhân chuyển nhượng
đã hoàn thành công tác xây dựng cơ bản, đưa công trình khai thác vào
hoạt động.
Tính đến thời điểm chuyển nhượng, tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển
nhượng đã hoàn thành nghĩa vụ về tài chính; bồi thường thiệt hại do
mình gây ra trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định
của pháp luật và đã nộp đủ tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
theo quy định; không có tranh chấp về quyền, nghĩa vụ liên quan đến
hoạt động khai thác tài nguyên nước.
+ Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng đã nộp đủ hồ sơ cho cơ quan tiếp
nhận hồ sơ khi giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước còn hiệu
lực ít nhất là một trăm hai mươi (120) ngày.
- Điều kiện của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền khai thác
tài nguyên nước:
+ Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng có đủ điều kiện quy định tại
Điều 20 Nghị định số 201/2013/NĐ - CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ (Chi
tiết Điều 20 của Nghị định được đính kèm tại Phụ lục 1 của TTHC số 02 –
Lĩnh vực Tài nguyên nước)..
+ Bảo đảm không làm thay đổi mục đích khai thác, sử dụng nước.
- Việc chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước được thể hiện
bằng hợp đồng giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng
theo quy định của pháp luật dân sự và có các nội dung chính sau đây:
+ Hiện trạng số lượng, khối lượng, giá trị công trình khai thác, hạ tầng
kỹ thuật đã đầu tư, xây dựng; tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính
của tổ chức, cá nhân chuyển nhượng tính đến thời điểm ký kết hợp
đồng chuyển nhượng.
+ Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng trong việc
thực hiện tiếp các công việc, nghĩa vụ mà tổ chức, cá nhân chuyển
nhượng chưa hoàn thành tính đến thời điểm chuyển nhượng.
- Luật Tài nguyên nước năm 2012.
- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ.
- Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.
- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ.
- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường.
- Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường.
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum.
- Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Kon Tum.
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11. Thủ tục: Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ.
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của
pháp luật và nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Kon Tum (Trung tâm).
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’ và buổi chiều từ 13h30’
đến 16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ
lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Bước 2: Công chức tiếp nhận kiể m tra thành phần, số lượng hồ sơ và
tiếp nhận chuyển Bộ phận chuyên môn thụ lý giải quyết. Bộ phận
chuyên môn rà soát, đánh giá tính hợp lệ, trường hợp hồ sơ chưa hợp
lệ thì có văn bản nêu rõ lý do không giải quyết và hướng dẫn người
nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Bộ phận chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực
hiện các công việc sau: thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường và
trình Ủy ban nhân dân
Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp phép
Bước 5: Sau khi có kết quả,
- UBND tỉnh trả kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển trả kết quả lại cho Trung tâm.
Bước 6: Trung tâm trả kết quả TTHC cho tổ chức, công dân.
- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo
quy định của pháp luật)
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất (Bản chính hồ sơ:
theo mẫu).
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ quan
cấp quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép; trường hợp chỉ có bản
sao chụp thì phải kèm bản chính để đối chiếu.
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ quan
cấp văn bằng, chứng chỉ của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật
và hợp đồng lao động đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp
phép hợp đồng lao động với người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật;
trường hợp chỉ có bản sao chụp thì phải kèm bản chính để đối chiếu;
- Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan nước dưới
đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ chức, cá nhân
đề nghị cấp phép (Bản chính - theo mẫu).
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Thời hạn giải quyết:
Tổ chức, cá nhân.
Đối tượng thực hiện:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kon Tum.
Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon
Tum.
- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thành phố và UBND xã,
phường, thị trấn nơi đăng ký địa chỉ thường trú của tổ chức, cá nhân đề
nghị cấp phép.
Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (quy mô vừa/nhỏ).
Kết quả thực hiện:
- Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất. Mức
Phí, Lệ phí:
thu: 1.400.000 đồng/hồ sơ.
Trình tự thực hiện:
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Tên mẫu đơn, tờ khai:

Yêu cầu, điều kiện

Căn cứ pháp lý:

- Đơn đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất (Mẫu số 01
Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014).
- Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan nước dưới
đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật (Mẫu số 02 Thông tư
số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014).
* Tổ chức, cá nhân hành nghề khoan nước dưới đất phải có đủ các
điều kiện sau đây:
- Có quyết định thành lập tổ chức của cấp có thẩm quyền hoặc một
trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp đối với tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối
với nhóm cá nhân, hộ gia đình do cơ quan có thẩm quyền cấp (sau đây
gọi chung là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), trong đó có nội
dung hoạt động liên quan đến ngành nghề khoan nước dưới đất.
- Người đứng đầu tổ chức hoặc người chịu trách nhiệm chính về kỹ
thuật của tổ chức, cá nhân hành nghề (sau đây gọi chung là người chịu
trách nhiệm chính về kỹ thuật) phải am hiểu các quy định của pháp
luật về bảo vệ nước dưới đất và đáp ứng các điều kiện sau:
+ Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa: Có trình độ
chuyên môn tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành địa chất (địa
chất thăm dò, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật),
khoan; đã trực tiếp tham gia lập đề án, báo cáo thăm dò, thiết kế hệ
thống giếng khai thác hoặc chỉ đạo thi công ít nhất (03) công trình
khoan nước dưới đất có lưu lượng từ 200m3/ngày đêm trở lên.
+ Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ: Có trình độ
chuyên môn tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành địa chất (địa
chất thăm dò, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật),
khoan và có ít nhất hai (02) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành
nghề hoặc công nhân khoan có tay nghề bậc 3/7 hoặc tương đương trở
lên; đã trực tiếp tham gia thiết kế, lập báo cáo hoặc thi công khoan ít
nhất năm (03) công trình khoan nước dưới đất.
Trường hợp không có một trong các văn bằng quy định nêu trên thì đã
trực tiếp thi công ít nhất (05) công trình khoan nước dưới đất.
- Luật Tài nguyên nước năm 2012.
- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ.
- Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.
- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ
- Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường.
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum.
- Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Kon Tum.
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Mẫu số 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT
Kính gửi: …………………………………….. (1)
1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép:
1.1. Tên tổ chức, cá nhân: ………………………………………………………………
1.2. Địa chỉ: ………………………………………………………………………… (2)
1.3. Số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp: …….…………. (đối với cá nhân đề nghị
cấp phép) (3)
1.4. Điện thoại: ……….. Fax: …………………. E-mail: ……………………………
1.5. Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế/giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ gia đình) số... ngày ... tháng ... năm ... do
(tên cơ quan) cấp.
1.6. Bản kê khai năng lực chuyên môn kỹ thuật hành nghề khoan nước dưới đất của tổ
chức/cá nhân đề nghị cấp phép:
a) Nguồn nhân lực:
- Thủ trưởng đơn vị hành nghề (đối với tổ chức) hoặc cá nhân: (họ tên, trình độ chuyên
môn/ngành nghề được đào tạo, số năm công tác và kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề).
- Người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật: (họ tên, trình độ chuyên môn/ngành nghề được
đào tạo, số năm công tác và kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề).
- Tổng số người: …………………… người, trong đó:
+ Số người có trình độ đại học trở lên: …………… người.
+ Số công nhân, trung cấp hoặc tương đương: …………… người.
b) Máy móc, thiết bị chủ yếu:
- Máy khoan:
Đường kính Chiều sâu
Số
Ký, mã Nước sản Năm sản Công
Tên máy, thiết bị khoan
khoan lớn
khoan lớn lượng
hiệu
xuất
xuất
suất
nhất (mm)
nhất (m)
(bộ)
Liệt kê chi tiết tên từng
loại thiết bị khoan
- Thiết bị khác:
Ký, mã Nước sản Năm sản Thông số kỹ Số lượng
Tên máy, thiết bị
hiệu
xuất
xuất
thuật chủ yếu
(bộ)
Liệt kê chi tiết tên từng loại thiết bị
của tổ chức, cá nhân (máy bơm các
loại, máy nén khí, thiết bị đo địa vật
lý, dụng cụ đo mực nước, lưu lượng,
máy định vị GPS...)
(Trường hợp máy khoan và các thiết bị hành nghề không thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân
đề nghị cấp phép thì phải kèm theo hợp đồng liên doanh hoặc giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc
được sử dụng hợp pháp máy khoan, thiết bị trong thời gian hành nghề)
2. Nội dung đề nghị cấp phép:
2.1. Quy mô hành nghề: …………………………………………………………… (4)
2.2. Thời gian hành nghề: ………………………………………………………….. (5)
3. Giấy tờ tài liệu nộp kèm theo Đơn này gồm có:
………………………………………………………………………..…………….. (6)
4. Cam kết của chủ Giấy phép:
- (Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) đã gửi một (01) bộ hồ sơ tới Sở Tài nguyên và Môi
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trường tỉnh/thành phố.... (7)
- (Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) có đủ máy, thiết bị, năng lực chuyên môn để hành
nghề khoan nước dưới đất theo quy mô đề nghị cấp phép nêu trên. (Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp
phép) cam kết các nội dung, thông tin ghi trong Đơn, các tài liệu kèm theo là đúng sự thật và xin
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Đề nghị (tên cơ quan cấp phép) xem xét và cấp Giấy phép hành nghề cho (tên tổ chức/cá nhân
đề nghị cấp phép)./.
… ngày ... tháng ... năm …
Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN
(1) Tên cơ quan cấp phép: Bộ Tài nguyên và Môi trường (nếu hành nghề với quy mô lớn) hoặc
UBND cấp tỉnh (nếu hành nghề với quy mô vừa và nhỏ).
(2) Ghi rõ địa chỉ (số nhà, đường phố/thôn/ấp, phường/xã/thị trấn, quận/huyện/thị xã, tỉnh/thành
phố) nơi đăng ký địa chỉ trụ sở chính (đối với tổ chức), địa chỉ thường trú (đối với cá nhân hộ gia
đình) của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.
(3) Cá nhân đề nghị cấp phép hành nghề phải nộp kèm bản sao có chứng thực Chứng minh nhân
dân hoặc bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu.
(4) Ghi rõ quy mô đề nghị cấp phép hành nghề là: nhỏ, vừa, lớn.
(5) Ghi tối đa 5 năm.
(6) Liệt kê danh mục giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo Đơn.
(7) Tên tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi đăng ký địa chỉ trụ sở chính (đối với tổ chức), địa
chỉ thường trú (đối với cá nhân hộ gia đình) của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép (trường hợp cơ
quan tiếp nhận hồ sơ là Cục Quản lý tài nguyên nước).
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Mẫu số 02
BẢN KHAI KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN TRONG HOẠT ĐỘNG KHOAN NƯỚC
DƯỚI ĐẤT CỦA NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH VỀ KỸ THUẬT
1. Họ và tên: …………………………………………………………………………….
2. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………..
3. Nơi sinh: ……………………………………………………………………………..
4. Số Chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp: ………………………………………..
5. Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………..
6. Trình độ chuyên môn, ngành nghề được đào tạo: ……………………………………
7. Các văn bằng, chứng chỉ đã được cấp: ……………………………………………..
8. Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khoan nước dưới đất: ………………………..
9. Đã trực tiếp tham gia lập đề án, lập báo cáo, thiết kế giếng hoặc thi công, chỉ đạo thi công
các công trình khoan nước dưới đất như sau:
- Công trình có lưu lượng dưới 200 m3/ngày: …..…………………… (số công trình);
- Công trình có lưu lượng từ 200 m3/ngày đến 3000 m3/ngày:……….. (số công trình);
- Công trình có lưu lượng từ 3000 m3/ngày trở lên: ………………….. (số công trình);
10. Thống kê các công trình đã trực tiếp tham gia thực hiện:
Thông tin về công trình đã thực hiện
Thời gian
Chủ công
STT
Vị trí (xã,
Lưu lượng,
Vai trò trong việc thực hiện
trình (3)
Tên công trình
(2)
huyện, tỉnh) m3/ngày đêm
thực hiện (1)
1
2
…
(Kèm theo giấy tờ chứng minh đã tham gia thiết kế, lập đề án, báo cáo, chỉ đạo thi công hoặc
trực tiếp thi công đối với các công trình khoan nước dưới đất kê khai trong bảng nêu trên).
Tôi xin cam đoan các thông tin kê khai nêu trên là đúng sự thật./.
Xác nhận của tổ chức, cá nhân (đề nghị cấp phép)

…….. ngày.... tháng..... năm …..
Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)

_________
Ghi chú:
(1) Ghi rõ là chủ trì hoặc tham gia lập đề án, lập báo cáo, thiết kế giếng, chỉ đạo thi công hoặc trực
tiếp thi công…
(2) Ghi rõ tháng, năm, thời gian tham gia thực hiện, thi công công trình.
(3) Ghi rõ tên của chủ công trình.
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12. Thủ tục: Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới
đất quy mô vừa và nhỏ.
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của
pháp luật và nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Kon Tum (Trung tâm).
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’ và buổi chiều từ 13h30’
đến 16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ
lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Bước 2: Công chức tiếp nhận kiể m tra thành phần, số lượng hồ sơ và
tiếp nhận chuyển Bộ phận chuyên môn thụ lý giải quyết. Bộ phận
chuyên môn rà soát, đánh giá tính hợp lệ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ
thì có văn bản nêu rõ lý do không giải quyết và hướng dẫn người nộp
hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Bộ phận chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực
hiện các công việc sau: thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường và
trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp phép.
Bước 5: Sau khi có kết quả,
- UBND tỉnh trả kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển trả kết quả lại cho Trung tâm.
Bước 6: Trung tâm trả kết quả TTHC cho tổ chức, công dân.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh giấy phép hành nghề khoan nước
hồ sơ:
dưới đất (Bản chính - theo mẫu).
- Bản sao giấy phép đã được cấp.
- Bảng tổng hợp các công trình khoan nước dưới đất do tổ chức, cá
nhân thực hiện trong thời gian sử dụng giấy phép đã được cấp (Bản
chính - theo mẫu).
- Đối với trường hợp đề nghị gia hạn giấy phép mà có sự thay đổi
người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật thì ngoài những tài liệu quy
định ở trên, hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép còn bao gồm:
+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ quan
cấp văn bằng, chứng chỉ của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật
và hợp đồng lao động đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp
phép hợp đồng lao động với người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật;
trường hợp chỉ có bản sao chụp thì phải kèm bản chính để đối chiếu.
+ Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan nước dưới
đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật (Bản chính - theo
mẫu).
- Đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép, ngoài
những tài liệu quy định ở trên, hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung giấy
phép còn bao gồm giấy tờ, tài liệu chứng minh việc thay đổi địa chỉ địa
chỉ thường trú (đối với trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính của tổ
chức hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân hộ gia đình hành nghề) hoặc
các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực đáp ứng quy mô hành nghề
(đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh quy mô hành nghề).
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Thời hạn giải quyết:
Trình tự thực hiện:
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Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:

Kết quả thực hiện:
Phí, Lệ phí:
Tên mẫu đơn, tờ khai:

Yêu cầu, điều kiện

Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kon Tum.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon
Tum.
- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thành phố và UBND xã,
phường, thị trấn nơi đăng ký địa chỉ thường trú của tổ chức, cá nhân đề
nghị cấp phép.
Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (gia hạn, điều chỉnh).
Phí thẩm định gia hạn, điều chỉnh, bổ sung bằng 50% mức thu phí
thẩm định theo quy định. Mức thu: 700.000 đồng/hồ sơ.
- Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh giấy phép hành nghề khoan nước
dưới đất (Mẫu số 04 Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014).
- Bảng tổng hợp các công trình khoan nước dưới đất do tổ chức, cá
nhân thực hiện trong thời gian sử dụng giấy phép đã được cấp (Mẫu số
05 Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014).
- Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan nước dưới
đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật (Mẫu số 02 Thông tư
số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014).
- Có quyết định thành lập tổ chức của cấp có thẩm quyền hoặc một
trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp đối với tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối
với nhóm cá nhân, hộ gia đình do cơ quan có thẩm quyền cấp, trong đó
có nội dung hoạt động liên quan đến ngành nghề khoan nước dưới đất.
- Người đứng đầu tổ chức hoặc người chịu trách nhiệm chính về kỹ
thuật của tổ chức, cá nhân hành nghề (sau đây gọi chung là người chịu
trách nhiệm chính về kỹ thuật) phải am hiểu các quy định của pháp luật
về bảo vệ nước dưới đất và đáp ứng các điều kiện sau:
+ Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa: Có trình độ
chuyên môn tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành địa chất (địa
chất thăm dò, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật),
khoan; đã trực tiếp tham gia lập đề án, báo cáo thăm dò, thiết kế hệ
thống giếng khai thác hoặc chỉ đạo thi công ít nhất (03) công trình
khoan nước dưới đất có lưu lượng từ 200m3/ngày đêm trở lên.
+ Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ: Có trình độ
chuyên môn tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành địa chất (địa
chất thăm dò, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật),
khoan và có ít nhất hai (02) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề
hoặc công nhân khoan có tay nghề bậc 3/7 hoặc tương đương trở lên;
đã trực tiếp tham gia thiết kế, lập báo cáo hoặc thi công khoan ít nhất
năm (03) công trình khoan nước dưới đất.
Trường hợp không có một trong các văn bằng quy định nêu trên thì đã
trực tiếp thi công ít nhất (05) công trình khoan nước dưới đất.
Riêng với trường hợp gia hạn, tổ chức, cá nhân còn phải đáp ứng các điều
kiện sau:
- Trong quá trình hành nghề, tổ chức, cá nhân được cấp phép thực hiện
đầy đủ nghĩa vụ.
- Tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép, giấy phép đã được
cấp còn hiệu lực ít nhất ba mươi (30) ngày.
- Trong thời hạn giấy phép đã được cấp còn hiệu lực ít nhất ba mươi
(30) ngày, nếu chủ giấy phép đã nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép
thì chủ giấy phép được tiếp tục hành nghề trong khoảng thời gian kể từ
khi giấy phép cũ hết hiệu lực cho đến khi nhận được giấy phép đã được
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Căn cứ pháp lý:

gia hạn hoặc văn bản thông báo không gia hạn giấy phép của cơ quan
thụ lý hồ sơ cấp phép.
- Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép nộp sau thời điểm giấy phép đã được
cấp còn hiệu lực ít nhất ba mươi (30) ngày không được chấp nhận.
Trong trường hợp này, chủ giấy phép phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy
phép mới và chỉ được xem xét cấp giấy phép sau ba (03) tháng kể từ
ngày nộp hồ sơ nếu tại thời điểm nộp hồ sơ giấy phép cũ vẫn còn hiệu
lực hoặc sau sáu (06) tháng kể từ ngày nộp hồ sơ nếu tại thời điểm nộp
hồ sơ giấy phép cũ đã hết hiệu lực.
Thời điểm nộp hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu bưu điện nơi gửi
hoặc ngày tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan thụ lý hồ
sơ cấp phép.
- Luật Tài nguyên nước năm 2012.
- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ.
- Nghị định sô 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ.
- Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường.
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum.
- Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Kon Tum.
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Mẫu số 04
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN/ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHOAN
NƯỚC DƯỚI ĐẤT
Kính gửi: …………………………………….. (1)
1. Thông tin về chủ Giấy phép:
1.1. Tên chủ Giấy phép: …………………………………………………………………
1.2. Địa chỉ: ………………………………………………………………………………
1.3. Điện thoại: …………………….. Fax: ………………….. E-mail: …………………
1.4. Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế/giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ gia đình) số... ngày ... tháng ... năm ... do
(tên cơ quan) cấp.
1.5. Các thông tin về Giấy phép đã được cấp: (Giấy phép số...., cấp ngày ... tháng ... năm …,
cơ quan cấp...; quy mô hành nghề..., thời hạn của Giấy phép...).
1.6. Bản kê khai năng lực chuyên môn kỹ thuật hành nghề khoan nước dưới đất của chủ Giấy
phép (đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh quy mô hành nghề):
a) Nguồn nhân lực:
- Thủ trưởng đơn vị hành nghề (đối với tổ chức) hoặc cá nhân: (họ tên, trình độ chuyên
môn/ngành nghề được đào tạo, số năm công tác và kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề).
- Người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật: (họ tên, trình độ chuyên môn/ngành nghề được
đào tạo, số năm công tác và kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề).
- Tổng số người: ……………………….. người, trong đó:
+ Số lượng có trình độ đại học trở lên: ……………………………. người.
+ Số công nhân, trung cấp hoặc tương đương: ………………….. người.
b) Máy móc, thiết bị chủ yếu:
- Máy khoan:
Nước
Đường kính
Chiều sâu
Số
Ký, mã
Năm sản Công
Tên máy, thiết bị khoan
sản
khoan lớn nhất khoan lớn lượng
hiệu
xuất
suất
xuất
(mm)
nhất (m)
(bộ)
Liệt kê chi tiết tên từng
loại thiết bị khoan
- Thiết bị khác:
Ký, mã Nước Năm sản Thông số kỹ Số lượng
Tên máy, thiết bị
hiệu sản xuất
xuất
thuật chủ yếu
(bộ)
Liệt kê chi tiết tên từng loại thiết bị của
tổ chức, cá nhân (máy bơm các loại,
máy nén khí, thiết bị đo địa vật lý dụng
cụ đo mực nước, lưu lượng, máy định
vị GPS...)
(Trường hợp máy khoan và các thiết bị hành nghề không thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân
đề nghị cấp phép thì phải kèm theo hợp đồng liên doanh hoặc giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc
được sử dụng hợp pháp máy khoan, thiết bị trong thời gian hành nghề)
2. Tình hình thực hiện các quy định của Giấy phép:
………………………………………………………………………………………… (2)
3. Lý do đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung Giấy phép:
…………………………………………………………………………………………..
4. Thời gian đề nghị gia hạn/nội dung đề nghị điều chỉnh Giấy phép:
- Thời hạn đề nghị gia hạn: (ghi rõ số tháng/hoặc năm nhưng tối đa không quá 03 năm).
713

- Nội dung đề nghị điều chỉnh: (ghi rõ nội dung đề nghị điều chỉnh).
5. Giấy tờ tài liệu nộp kèm theo Đơn này gồm có:
……………………………………………………………………………………….. (3)
6. Cam kết của chủ Giấy phép:
- (Tên tổ chức/cá nhân đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung Giấy phép) đã gửi một (01) bộ hồ
sơ tới Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố: …………………. (4)
- (Tên tổ chức/cá nhân đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung Giấy phép) cam đoan các nội
dung, thông tin trong Đơn này và các giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật.
(Tên tổ chức/cá nhân đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung Giấy phép) có đủ năng lực chuyên
môn kỹ thuật để hành nghề khoan nước dưới đất quy mô ………………….. Đề nghị (tên cơ quan
cấp phép) xem xét gia hạn/điều chỉnh nội dung Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất theo
những nội dung nêu trên./.
….., ngày ... tháng ... năm …
Tổ chức/cá nhân đề nghị
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN
(1) Tên cơ quan cấp phép: Bộ Tài nguyên và Môi trường (nếu hành nghề với quy mô lớn) hoặc
UBND cấp tỉnh (nếu hành nghề với quy mô vừa và nhỏ).
(2) Chủ Giấy phép tự đánh giá về tình hình thực hiện quy định của Giấy phép trong quá trình hành
nghề như: tuân thủ quy trình kỹ thuật khoan, bảo vệ nguồn nước dưới đất, về thực hiện chế độ báo
cáo, các công trình khoan nước dưới đất đã thực hiện; về tình hình chấp hành các quy định của pháp
luật về tài nguyên nước và các quy định của pháp luật có liên quan...
(3) Liệt kê danh mục giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo hồ sơ.
(4) Tên tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi đăng ký địa chỉ trụ sở chính (đối với tổ chức), địa
chỉ thường trú (đối với cá nhân hộ gia đình) của tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội
dung Giấy phép (trường hợp cơ quan tiếp nhận hồ sơ là Cục Quản lý tài nguyên nước).

714

Mẫu số 05
TÊN CHỦ GIẤY PHÉP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------………, ngày … tháng … năm ..…

BẢNG TỔNG HỢP CÁC CÔNG TRÌNH KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT ĐÃ THỰC HIỆN
TRONG THỜI GIAN SỬ DỤNG GIẤY PHÉP
(từ tháng..../năm…… đến tháng…../năm....)

TT

Tên công Tên chủ
trình
công trình

Vị trí công trình
Lưu lượng
Số lượng
công trình
Xã/ phường, Quận/huyện, thị
Tỉnh/
giếng
(m3/ngày đêm)
thị trấn
xã, thành phố thành phố

1
2
3
4
5
6
……
….., ngày ... tháng ... năm …
Chủ Giấy phép
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
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Mẫu số 02
BẢN KHAI KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN TRONG HOẠT ĐỘNG KHOAN NƯỚC
DƯỚI ĐẤT CỦA NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH VỀ KỸ THUẬT
1. Họ và tên: …………………………………………………………………………….
2. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………..
3. Nơi sinh: ……………………………………………………………………………..
4. Số Chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp: ………………………………………..
5. Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………..
6. Trń h độ chuyên môn, ngành nghề được đào tạo: ……………………………………
7. Các văn bằng, chứng chỉ đã được cấp: ……………………………………………..
8. Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khoan nước dưới đất: ………………………..
9. Đã trực tiếp tham gia lập đề án, lập báo cáo, thiết kế giếng hoặc thi công, chỉ đạo thi công
các công trình khoan nước dưới đất như sau:
- Công trình có lưu lượng dưới 200 m3/ngày: …..…………………… (số công trình);
- Công trình có lưu lượng từ 200 m3/ngày đến 3000 m3/ngày:……….. (số công trình);
- Công trình có lưu lượng từ 3000 m3/ngày trở lên: ………………….. (số công trình);
10. Thống kê các công trình đã trực tiếp tham gia thực hiện:
Thông tin về công trình đã thực hiện
Thời gian Chủ công
STT
Vị trí (xã,
Lưu lượng, Vai trò trong việc
thực hiện (2) trình (3)
Tên công trình
huyện, tỉnh) m3/ngày đêm
thực hiện (1)
1
2
…
(Kèm theo giấy tờ chứng minh đã tham gia thiết kế, lập đề án, báo cáo, chỉ đạo thi công hoặc
trực tiếp thi công đối với các công trình khoan nước dưới đất kê khai trong bảng nêu trên).
Tôi xin cam đoan các thông tin kê khai nêu trên là đúng sự thật./.
Xác nhận của tổ chức, cá nhân (đề nghị cấp phép)

…….. ngày.... tháng..... năm …..
Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)

_________
Ghi chú:
(1) Ghi rõ là chủ trì hoặc tham gia lập đề án, lập báo cáo, thiết kế giếng, chỉ đạo thi công hoặc trực
tiếp thi công…
(2) Ghi rõ tháng, năm, thời gian tham gia thực hiện, thi công công trình.
(3) Ghi rõ tên của chủ công trình.
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13. Thủ tục: Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và
nhỏ
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của
pháp luật và nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Kon Tum (Trung tâm).
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’ và buổi chiều từ 13h30’
đến 16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ
lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Bước 2: Công chức tiếp nhận kiể m tra thành phần, số lượng hồ sơ và
tiếp nhận chuyển Bộ phận chuyên môn thụ lý giải quyết Bộ phận
chuyên môn rà soát, đánh giá tính hợp lệ, trường hợp hồ sơ chưa hợp
lệ thì có văn bản nêu rõ lý do không giải quyết và hướng dẫn người
nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Bộ phận chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực
hiện các công việc sau: thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường và
trình Ủy ban nhân dân
Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp phép.
Bước 5: Sau khi có kết quả,
- UBND tỉnh trả kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển trả kết quả lại cho Trung tâm.
Bước 6: Trung tâm trả kết quả TTHC cho tổ chức, công dân.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (Bản
hồ sơ:
chính - theo mẫu).
- Tài liệu chứng minh lý do đề nghị cấp phép (Bản sao có chứng thực
hoặc bản sao chụp thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết:
Không quá 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Tổ chức, cá nhân.
Đối tượng thực hiện:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kon Tum.
Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thành phố và UBND xã,
phường, thị trấn nơi đăng ký địa chỉ thường trú của tổ chức, cá nhân đề
nghị cấp phép.
Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (cấp lại).
Kết quả thực hiện:
Không.
Phí, Lệ phí:
Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (Mẫu số
07 Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014).
- Giấ y phép đươ ̣c cấ p la ̣i trong các trường hơ ̣p và điề u kiê ̣n sau:
Yêu cầu, điều kiện
+ Bi mấ
̣ t.
+ Bi ra
̣ ́ ch nát, hư hỏng không sử du ̣ng đươc̣ .
+ Ta ̣i thời điể m nô ̣p hồ sơ đề nghi ̣ cấ p la ̣i giấy phép, giấ y phép đã
đươ ̣c cấ p còn hiê ̣u lực ít nhấ t bố n mươi lăm (45) ngày.
- Luật Tài nguyên nước năm 2012.
Căn cứ pháp lý:
- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ.
- Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường.
Trình tự thực hiện:
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Mẫu số 07
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT
Kính gửi: ……………………………………….. (1)
1. Thông tin về chủ Giấy phép:
1.1. Tên chủ Giấy phép: …………………………………………………………………
1.2. Địa chỉ: …………………………………………………………………………….
1.3. Điện thoại: …………… Fax: …………………. E-mail: ………………………….
1.4. Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế/giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ gia đình) số ... ngày ... tháng ... năm ... do
(tên cơ quan) cấp.
1.5. Các thông tin về Giấy phép đã được cấp: (Giấy phép số ...., cấp ngày ... tháng ... năm ...,
cơ quan cấp...; quy mô hành nghề..., thời hạn của Giấy phép...).
2. Lý do đề nghị cấp lại Giấy phép:
………………………………………………………………………………………. (2)
3. Cam kết của chủ Giấy phép:
- (Chủ Giấy phép) cam đoan các nội dung, thông tin trong Đơn này và các giấy tờ, tài liệu gửi
kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
- (Chủ Giấy phép) đã gửi một (01) bộ hồ sơ tới Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố
………………………………………………………………………………………. (3)
Đề nghị (tên cơ quan cấp phép) xem xét cấp lại Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất
cho (tên chủ Giấy phép)./.
………., ngày … tháng … năm …
Chủ Giấy phép
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

______________________
HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN
(1) Tên cơ quan đã cấp Giấy phép:
(2) Trình bày rõ lý do đề nghị cấp lại Giấy phép (kèm theo tài liệu chứng minh lý do đề nghị cấp lại
Giấy phép).
(3) Tên tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi đăng ký địa chỉ trụ sở chính (đối với tổ chức), địa
chỉ thường trú (đối với cá nhân hộ gia đình) của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại Giấy phép (trường
hợp cơ quan tiếp nhận hồ sơ là Cục Quản lý tài nguyên nước).
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14. Thủ tục: Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ
nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi.
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của
pháp luật và nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Kon Tum (Trung tâm).
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’ và buổi chiều từ 13h30’
đến 16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ
lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Bước 2: Công chức tiếp nhận kiể m tra thành phần, số lượng hồ sơ và
tiếp nhận chuyển Bộ phận chuyên môn thụ lý giải quyết. Bộ phận
chuyên môn rà soát, đánh giá tính hợp lệ, trường hợp hồ sơ chưa hợp
lệ thì có văn bản nêu rõ lý do không giải quyết và hướng dẫn người
nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Bộ phận chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực
hiện các công việc sau: lấy ý kiến các sở, ngành, đơn vị có liên quan,
thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường và trình Ủy ban nhân dân
tỉnh
Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp phép.
Bước 5: Sau khi có kết quả,
- UBND tỉnh trả kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển trả kết quả lại cho Trung tâm.
Bước 6: Trung tâm trả kết quả TTHC cho tổ chức, công dân.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt Phương án cắm mốc giới hành
hồ sơ
lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện, hồ chứa thủy lợi
(bản chính)
- Phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ
chứa thủy điện, hồ chứa thủy lợi (theo quy định tại Khoản 2, Điều 12
Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ - có phụ
lục kèm theo).
b. Số lượng hồ sơ: 05 bộ.
Không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Thời hạn giải quyết:
Tổ chức, cá nhân.
Đối tượng thực hiện:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kon Tum.
Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành
phố và UBND xã, phường, thị trấn nơi đặt công trình.
Quyết định phê duyệt phương án cắm mốc giới (kèm theo phương án).
Kết quả thực hiện:
Không
Phí, Lệ phí:
Tên mẫu đơn, tờ khai: Không
Không
Yêu cầu, điều kiện:
- Luật Tài nguyên nước năm 2012.
Căn cứ pháp lý:
- Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ.
Trình tự thực hiện:
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Phụ lục: Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ :
a) Thông số cơ bản của hồ chứa.
b) Hiện trạng quản lý, sử dụng đất quanh hồ chứa.
c) Xác định phạm vi cụ thể của hành lang bảo vệ hồ chứa trên sơ đồ mặt bằng.
d) Tọa độ, địa danh hành chính của các mốc giới, khoảng cách của các mốc giới trên bản đồ
địa hình tỷ lệ 1/25.000 đến 1/2.000.
đ) Phương án huy động nhân lực, vật tư, vật liệu, thi công, giải phóng mặt bằng trên thực địa.
e) Tiến độ cắm mốc, bàn giao mốc giới, kinh phí thực hiện.
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15. Thủ tục: Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp tổ
chức, cá nhân đã được cấp giấy phép trước ngày Nghị định số 82/2017/NĐ-CP có hiệu
lực thi hành.
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của
pháp luật và nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Kon Tum (Trung tâm).
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’ và buổi chiều từ 13h30’
đến 16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ,
tết theo quy định của pháp luật).
Bước 2: Công chức tiếp nhận kiể m tra thành phần, số lượng hồ sơ và
tiếp nhận chuyển Bộ phận chuyên môn thụ lý giải quyết. Bộ phận
chuyên môn xem xét, đánh giá tính hợp lệ, trường hợp hồ sơ chưa hợp
lệ thì có văn bản nêu rõ lý do không giải quyết và hướng dẫn người nộp
hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Bộ phận chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tiến
hành thẩm định hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt tiền cấp quyền
khai thác tài nguyên nước
Bước 5: Sau khi có kết quả,
- UBND tỉnh trả kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển trả kết quả lại cho Trung tâm.
Bước 6: Trung tâm trả kết quả TTHC cho tổ chức, công dân.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu chính.
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (Bản chính
hồ sơ
- theo mẫu).
- Bản sao giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước.
b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Thời hạn giải quyết:
Tổ chức, cá nhân.
Đối tượng thực hiện:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kon Tum.
Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành
phố.
Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
Kết quả thực hiện:
Không
Phí, Lệ phí:
Tên mẫu đơn, tờ khai: Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (Phụ lục III
Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017).
Không
Yêu cầu, điều kiện:
- Luật Tài nguyên nước năm 2012.
Căn cứ pháp lý:
- Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ.
Trình tự thực hiện:
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PHỤ LỤC III
MẪU KÊ KHAI TÍNH TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC
(Kèm theo Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ)
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
-------

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

BẢN KÊ KHAI
TÍNH TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC
(Kê khai lần đầu hoặc kê khai điều chỉnh)
Kính gửi: Cục Quản lý tài nguyên nước
(hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố...)
I. CÁC THÔNG TIN CHUNG
1. Tên tổ chức, cá nhân kê khai: .......................................................................................
2. Địa chỉ: ..........................................................................................................................
3. Số điện thoại: …………………………………; Fax: .......................................................
4. Người đại diện theo pháp luật: .....................................................................................
5. Chức vụ: .......................................................................................................................
6. Mã số thuế: ...................................................................................................................
7. Tên công trình khai thác: ..............................................................................................
8. Vị trí, địa chỉ của công trình khai thác nước: ................................................................
9. Thời gian công trình bắt đầu hoặc dự kiến vận hành: ..................................................
Trường hợp công trình đã được cấp phép thì kê khai thêm các nội dung cơ bản của giấy phép có
liên quan đến việc tính tiền.
Trường hợp điều chỉnh thì kê khai thêm các nội dung có liên quan đến việc đề nghị điều chỉnh tiền
cấp quyền khai thác.
II. THUYẾT MINH CÁC CĂN CỨ VÀ TÍNH TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC TÀI
NGUYÊN NƯỚC
1. Đối với trường hợp khai thác nước cho mục đích thủy điện:
a) Thuyết minh và kèm theo các tài liệu để chứng minh (nếu có) về các căn cứ để xác định tiền cấp
quyền khai thác, gồm:
- Điện lượng trung bình hằng năm.
- Thời gian bắt đầu vận hành hoặc thời gian dự kiến vận hành công trình, thời gian đề nghị cấp phép
(hoặc thời gian hiệu lực của giấy phép...) và xác định thời gian tính tiền cấp quyền khai thác tài
nguyên nước...
- Giá để tính tiền cấp quyền khai thác cho sản xuất thủy điện.
b) Tính tiền:
Tính toán, xác định tiền cấp quyền khai thác theo công thức quy định tại khoản 1 Điều 6 của Nghị
định này.
2. Đối với trường hợp khai thác nước cho mục đích khác:
a) Thuyết minh và kèm theo các tài liệu để chứng minh (nếu có) về các căn cứ để xác định tiền cấp
quyền khai thác:
- Thời gian bắt đầu vận hành hoặc thời gian dự kiến vận hành công trình, thời gian đề nghị cấp phép
(hoặc thời gian hiệu lực của giấy phép...) và xác định thời gian tính quyền khai thác tài nguyên
nước….
- Loại nguồn nước khai thác, chất lượng nguồn nước khai thác, điều kiện khai thác.
- Các mục đích khai thác, sử dụng nước của công trình; các mục đích khai thác nước phải nộp tiền
cấp quyền khai thác.
- Tổng lưu lượng khai thác lớn nhất của công trình theo giấy phép (hoặc lưu lượng khai thác lớn
nhất đề nghị cấp phép), chế độ khai thác trong năm của công trình.
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- Tính toán xác định tổng sản lượng khai thác của công trình; xác định phần sản lượng không phải
nộp tiền, phần sản lượng phải nộp tiền.
- Tính toán, xác định sản lượng khai thác theo từng mục đích sử dụng phải nộp tiền cấp quyền khai
thác tài nguyên nước theo quy định tại Điều 7 của Nghị định này.
- Xác định các hệ số điều chỉnh theo quy định tại Điều 9 của Nghị định này.
- Xác định mức thu đối với từng mục đích khai thác, sử dụng phải nộp tiền.
- Xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác cho từng mục đích sử dụng phải nộp tiền kèm theo các
văn bản quy định về giá tính thuế tài nguyên nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có công trình
khai thác.
b) Tính tiền
- Tính toán, xác định tiền cấp quyền khai thác cho từng mục đích sử dụng nước phải nộp tiền cấp
quyền.
- Tổng hợp kết quả tính toán và xác định tổng số tiền cấp quyền khai thác phải nộp.
(Đối với trường hợp điều chỉnh thì thuyết minh, tính toán, xác định rõ những nội dung điều chỉnh).
- .........................................................................................................................................
III. PHƯƠNG ÁN NỘP TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC
1. Tổng số tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước phải nộp: ….. (VNĐ), trong đó được phân ra
từng năm như sau:
- Số tiền phải nộp năm đầu tiên: .........................................................................................
- Số tiền phải nộp hằng năm tiếp theo: ...............................................................................
- Số tiền phải nộp năm cuối cùng: ......................................................................................
- .......................................................................................................................................
2. Phương án nộp tiền hằng năm
□ Tháng
□ Quý
□ Năm
Số tiền phải nộp mỗi lần theo phương án nộp tiền: ……………………………….(VNĐ).
(Tên của tổ chức, cá nhân kê khai) cam đoan mọi thông tin, số liệu trong Bản kê khai này và giấy tờ
tài liệu gửi kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
……………, ngày …….tháng…… năm………
Tên tổ chức, cá nhân kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên)
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16. Thủ tục: Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của
pháp luật và nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Kon Tum (Trung tâm).
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’ và buổi chiều từ 13h30’
đến 16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ,
tết theo quy định của pháp luật).
Bước 2: Công chức tiếp nhận kiể m tra thành phần, số lượng hồ sơ và
tiếp nhận chuyển Bộ phận chuyên môn thụ lý giải quyết. Bộ phận
chuyên môn xem xét, đánh giá tính hợp lệ, trường hợp hồ sơ chưa hợp
lệ thì có văn bản nêu rõ lý do không giải quyết và hướng dẫn người nộp
hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Bộ phận chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tiến
hành thẩm định hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh
Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt điều chỉnh tiền
cấp quyền khai thác tài nguyên nước
Bước 5: Sau khi có kết quả,
- UBND tỉnh trả kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển trả kết quả lại cho Trung tâm.
Bước 6: Trung tâm trả kết quả TTHC cho tổ chức, công dân.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu chính.
Thành phần, số lượng a.Thành phần hồ sơ gồm:
- Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (Bản chính
hồ sơ
- theo mẫu).
b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Thời hạn giải quyết:
Tổ chức, cá nhân.
Đối tượng thực hiện:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kon Tum.
Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành
phố.
Quyết định điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
Kết quả thực hiện:
Không
Phí, Lệ phí:
Tên mẫu đơn, tờ khai: Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (Phụ lục III
Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017).
Không
Yêu cầu, điều kiện:
- Luật Tài nguyên nước năm 2012.
Căn cứ pháp lý:
- Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ.
Trình tự thực hiện:
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PHỤ LỤC III
MẪU KÊ KHAI TÍNH TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC
(Kèm theo Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ)
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
-------

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

BẢN KÊ KHAI
TÍNH TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC
(Kê khai lần đầu hoặc kê khai điều chỉnh)
Kính gửi: Cục Quản lý tài nguyên nước
(hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố...)
I. CÁC THÔNG TIN CHUNG
1. Tên tổ chức, cá nhân kê khai: .......................................................................................
2. Địa chỉ: ..........................................................................................................................
3. Số điện thoại: …………………………………; Fax: .......................................................
4. Người đại diện theo pháp luật: .....................................................................................
5. Chức vụ: .......................................................................................................................
6. Mã số thuế: ...................................................................................................................
7. Tên công trình khai thác: ..............................................................................................
8. Vị trí, địa chỉ của công trình khai thác nước: ................................................................
9. Thời gian công trình bắt đầu hoặc dự kiến vận hành: ..................................................
Trường hợp công trình đã được cấp phép thì kê khai thêm các nội dung cơ bản của giấy phép có liên
quan đến việc tính tiền.
Trường hợp điều chỉnh thì kê khai thêm các nội dung có liên quan đến việc đề nghị điều chỉnh tiền
cấp quyền khai thác.
II. THUYẾT MINH CÁC CĂN CỨ VÀ TÍNH TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC TÀI
NGUYÊN NƯỚC
1. Đối với trường hợp khai thác nước cho mục đích thủy điện:
a) Thuyết minh và kèm theo các tài liệu để chứng minh (nếu có) về các căn cứ để xác định tiền cấp
quyền khai thác, gồm:
- Điện lượng trung bình hằng năm.
- Thời gian bắt đầu vận hành hoặc thời gian dự kiến vận hành công trình, thời gian đề nghị cấp phép
(hoặc thời gian hiệu lực của giấy phép...) và xác định thời gian tính tiền cấp quyền khai thác tài
nguyên nước...
- Giá để tính tiền cấp quyền khai thác cho sản xuất thủy điện.
b) Tính tiền:
Tính toán, xác định tiền cấp quyền khai thác theo công thức quy định tại khoản 1 Điều 6 của Nghị
định này.
2. Đối với trường hợp khai thác nước cho mục đích khác:
a) Thuyết minh và kèm theo các tài liệu để chứng minh (nếu có) về các căn cứ để xác định tiền cấp
quyền khai thác:
- Thời gian bắt đầu vận hành hoặc thời gian dự kiến vận hành công trình, thời gian đề nghị cấp phép
(hoặc thời gian hiệu lực của giấy phép...) và xác định thời gian tính quyền khai thác tài nguyên
nước….
- Loại nguồn nước khai thác, chất lượng nguồn nước khai thác, điều kiện khai thác.
- Các mục đích khai thác, sử dụng nước của công trình; các mục đích khai thác nước phải nộp tiền
cấp quyền khai thác.
- Tổng lưu lượng khai thác lớn nhất của công trình theo giấy phép (hoặc lưu lượng khai thác lớn
nhất đề nghị cấp phép), chế độ khai thác trong năm của công trình.
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- Tính toán xác định tổng sản lượng khai thác của công trình; xác định phần sản lượng không phải
nộp tiền, phần sản lượng phải nộp tiền.
- Tính toán, xác định sản lượng khai thác theo từng mục đích sử dụng phải nộp tiền cấp quyền khai
thác tài nguyên nước theo quy định tại Điều 7 của Nghị định này.
- Xác định các hệ số điều chỉnh theo quy định tại Điều 9 của Nghị định này.
- Xác định mức thu đối với từng mục đích khai thác, sử dụng phải nộp tiền.
- Xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác cho từng mục đích sử dụng phải nộp tiền kèm theo các
văn bản quy định về giá tính thuế tài nguyên nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có công trình
khai thác.
b) Tính tiền
- Tính toán, xác định tiền cấp quyền khai thác cho từng mục đích sử dụng nước phải nộp tiền cấp
quyền.
- Tổng hợp kết quả tính toán và xác định tổng số tiền cấp quyền khai thác phải nộp.
(Đối với trường hợp điều chỉnh thì thuyết minh, tính toán, xác định rõ những nội dung điều chỉnh).
- .........................................................................................................................................
III. PHƯƠNG ÁN NỘP TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC
1. Tổng số tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước phải nộp: ….. (VNĐ), trong đó được phân ra
từng năm như sau:
- Số tiền phải nộp năm đầu tiên: .........................................................................................
- Số tiền phải nộp hằng năm tiếp theo: ...............................................................................
- Số tiền phải nộp năm cuối cùng: ......................................................................................
- .......................................................................................................................................
2. Phương án nộp tiền hằng năm
□ Tháng
□ Quý
□ Năm
Số tiền phải nộp mỗi lần theo phương án nộp tiền: ……………………………….(VNĐ).
(Tên của tổ chức, cá nhân kê khai) cam đoan mọi thông tin, số liệu trong Bản kê khai này và giấy tờ
tài liệu gửi kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
……………, ngày …….tháng…… năm………
Tên tổ chức, cá nhân kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên)
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17. Thủ tục: Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có
chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính
thuộc lưu vực sông liên tỉnh
Bước 1: Chủ dự án chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, các tài liệu, nội dung theo
quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Kon Tum (Trung tâm).
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’ và buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết
theo quy định của pháp luật).
Bước 2: Công chức tiếp nhận kiể m tra thành phần, số lượng hồ sơ và
tiếp nhận chuyển Bộ phận chuyên môn thụ lý giải quyết. Bộ phận
chuyên môn xem xét, đánh giá tính hợp lệ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ
thì có văn bản nêu rõ lý do không giải quyết và hướng dẫn người nộp hồ
sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Bộ phận chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường gửi
các tài liệu liên quan đến các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và các tổ chức,
cá nhân liên quan. Tổ chức các buổi làm việc, cuộc họp với các cơ quan,
tổ chức, cá nhân có liên quan cho ý kiến về công trình dự kiến xây dựng
hoặc đối thoại trực tiếp với chủ dự án; tổng hợp ý kiến trình Ủy ban
nhân dân tỉnh.
Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét hồ sơ và ban hành văn bản.
Bước 5: Sau khi có kết quả,
- UBND tỉnh trả kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển trả kết quả lại cho Trung tâm.
Bước 6: Trung tâm trả kết quả TTHC cho tổ chức, công dân.
- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy
định của pháp luật)
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu chính.
Thành phần, số lượng a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Văn bản lấy ý kiến kèm theo quy mô, phương án chuyển nước, phương
hồ sơ
án xây dựng công trình và các thông tin, số liệu, tài liệu liên quan.
- Nội dung thông tin cung cấp để tổ chức lấy ý kiến bao gồm:
+ Thuyết minh và thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình (báo
cáo nghiên cứu khả thi) kèm theo tờ trình cơ quan có thẩm quyền thẩm
định dự án.
+ Kế hoạch triển khai xây dựng công trình.
+ Tiến độ xây dựng công trình.
+ Các biện pháp bảo vệ tài nguyên nước, đảm bảo nước cho các đối
tượng sử dụng ở thượng và hạ lưu công trình trong quá trình xây dựng,
vận hành công trình, thời gian công trình không vận hành.
+ Các thông tin quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Nghị định số
201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ. (Phụ lục Kèn theo)
+ Các số liệu, tài liệu khác liên quan đến việc khai thác, sử dụng tài
nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.
b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ bản chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Chủ dự án
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kon Tum.
Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành
phố.
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Trình tự thực hiện:

Kết quả thực hiện:
Phí, Lệ phí:
Tên mẫu đơn, tờ khai:
Yêu cầu, điều kiện:
Căn cứ pháp lý:

Văn bản góp ý, tổng hợp ý kiến.
Không
Không
Không
- Luật Tài nguyên nước năm 2012.
- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ.
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Phụ lục: Quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày
27/11/2013 của Chính phủ
Điều 3. Công khai thông tin
Việc công khai thông tin về những nội dung liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên
nước, xả nước thải vào nguồn nước quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 6 của Luật tài nguyên nước
được thực hiện như sau:
1. Chủ dự án quy định tại Điểm a, b, c, d và Điểm đ Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này phải
công bố công khai các thông tin sau đây:
a) Đối với công trình quy định tại Điểm a, b và Điểm c Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này:
- Mục đích khai thác, sử dụng nước;
- Nguồn nước khai thác, sử dụng;
- Vị trí công trình khai thác, sử dụng nước;
- Phương thức khai thác, sử dụng nước;
- Lượng nước khai thác, sử dụng;
- Thời gian khai thác, sử dụng;
- Các đặc tính cơ bản của hồ, đập trong trường hợp xây dựng hồ, đập.
b) Đối với công trình quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này:
- Loại nước thải;
- Nguồn nước tiếp nhận nước thải;
- Vị trí xả nước thải;
- Lưu lượng, phương thức xả nước thải;
- Giới hạn thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải.
c) Đối với công trình khai thác nước dưới đất quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 2 của Nghị
định này:
- Mục đích khai thác, sử dụng nước;
- Vị trí công trình khai thác nước;
- Tầng chứa nước khai thác, độ sâu khai thác;
- Tổng số giếng khai thác;
- Tổng lượng nước khai thác, sử dụng;
- Chế độ khai thác;
- Thời gian khai thác, sử dụng.
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VII. Lĩnh vực Khí tượng, thủy văn.
01. Thủ tục: Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với
tổ chức
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và
nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc
gửi qua đường bưu chính;
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2: Công chức tiếp nhận kiể m tra thành phần, số lượng hồ sơ và
tiếp nhận chuyển Bộ phận chuyên môn thụ lý giải quyết. Trong thời
gian 02 ngày làm việc Bộ phận chuyên môn rà soát, đánh giá tính hợp
lệ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản nêu rõ lý do không giải
quyết và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo
quy định.
Bước 3: Bộ phận chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
thực hiện công việc: thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường và
trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời hạn 08 ngày làm việc.
Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp phép trong thời hạn
05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình cấp phép.
Bước 5: Thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu
chính và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng
hồ sơ:
thủy văn (Bản chính - theo mẫu).
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu
quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy chứng nhận hoạt động kinh
doanh của tổ chức.
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu văn
bằng, chứng chỉ và hợp đồng lao động của đội ngũ nhân viên.
- Bản khai cơ sở vật chất, kỹ thuật; nguồn số liệu; quy trình kỹ thuật dự
báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; quy trình quản lý, đánh giá chất
lượng dự báo, cảnh báo.
- Bản khai kinh nghiệm công tác của nhân viên tham gia dự báo, cảnh
báo, có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý nhân sự nơi đã từng làm
việc.
b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Thời hạn giải quyết:
Tổ chức.
Đối tượng thực hiện:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kon Tum.
Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các huyện,
thành phố và UBND xã, phường, thị trấn nơi đặt công trình dự báo,
cảnh báo khí tượng thủy văn.
Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.
Kết quả:
Không
Phí, Lệ phí:
Trình tự thực hiện:
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Tên mẫu đơn, tờ khai:
Yêu cầu, điều kiện:

Căn cứ pháp lý:

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy
văn (Mẫu số 02, Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016).
- Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật về dân sự.
- Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh
báo khí tượng thủy văn gồm: Trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu
nhận, xử lý thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; có nguồn cung cấp
dữ liệu ổn định; có quy trình kỹ thuật, công cụ dự báo, bảo đảm tính
khoa học, độc lập, khách quan của các sản phẩm dự báo; có quy trình
quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo.
- Có đội ngũ nhân lực tối thiểu 01 người tốt nghiệp đại học trở lên
chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm
hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.
- Luật Khí tượng Thủy văn năm 2015.
- Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.
- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ.
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Mẫu số 02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------……, ngày ……. tháng …… năm …….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO,
CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
(Đề nghị: cấp lần đầu/cấp lại/sửa đổi/bổ sung/gia hạn)
Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân tỉnh....
1. Tên tổ chức/cá nhân:
2. Người đại diện trước pháp luật (không áp dụng đối với cá nhân đề nghị cấp giấy phép):
3. Quyết định thành lập/giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh:
4. Địa chỉ chính tại:
5. Số điện thoại:
Fax:
E-mail:
Căn cứ Nghị định số /2016/NĐ-CP ngày tháng năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một
số điều của Luật khí tượng thủy văn, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động
dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn với các nội dung sau đây:
………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(Ghi rõ loại hoạt động dự báo, cảnh báo mà tổ chức/cá nhân xin cấp giấy phép hoạt động)
6. Các giấy tờ kê khai kèm theo.
Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung đã kê khai.
Người đứng đầu tổ chức/cá nhân xin phép
(Ký tên/đóng dấu)
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02. Thủ tục: Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với
cá nhân
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và
nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc
gửi qua đường bưu chính;
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2: Công chức tiếp nhận kiể m tra thành phần, số lượng hồ sơ và
tiếp nhận chuyển Bộ phận chuyên môn thụ lý giải quyết. Trong thời
gian 02 ngày làm việc Bộ phận chuyên môn rà soát, đánh giá tính hợp
lệ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản nêu rõ lý do không giải
quyết và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo
quy định.
Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, tổ chức
thẩm định, thẩm tra, khảo sát, đánh giá, kết luận, trình Ủy ban nhân
dân tỉnh cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
cho cá nhân có đủ điều kiện trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc;
Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép thì Sở Tài nguyên và
Môi trường trả lời bằng văn bản cho cá nhân biết lý do.
Bước 4: Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cấp giấy phép hoạt động dự
báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể
từ ngày nhận được hồ sơ trình cấp phép của Sở Tài nguyên và Môi
trường.
Bước 5: Thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu
chính và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng
hồ sơ:
thủy văn (Bản chính - theo mẫu).
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu văn
bằng, chứng chỉ đào tạo chuyên ngành phù hợp với nội dung xin cấp
phép hoạt động dự báo, cảnh báo.
- Bản khai cơ sở vật chất, kỹ thuật; nguồn số liệu; quy trình kỹ thuật dự
báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; quy trình quản lý, đánh giá chất
lượng dự báo, cảnh báo.
- Bản khai kinh nghiệm công tác, có xác nhận của cơ quan, tổ chức
quản lý nhân sự nơi đã từng làm việc.
b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Thời hạn giải quyết:
Cá nhân.
Đối tượng thực hiện:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kon Tum.
Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon
Tum.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các huyện,
thành phố và UBND xã, phường, thị trấn nơi đặt công trình dự báo,
cảnh báo khí tượng thủy văn.
Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.
Kết quả:
Trình tự thực hiện:
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Không
Phí, Lệ phí:
Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy
văn (Mẫu số 02, Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016)
- Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh
Yêu cầu, điều kiện:
báo khí tượng thủy văn gồm: Trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu
nhận, xử lý thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; có nguồn cung cấp
dữ liệu ổn định; có quy trình kỹ thuật, công cụ dự báo, bảo đảm tính
khoa học, độc lập, khách quan của các sản phẩm dự báo; có quy trình
quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo.
- Có đội ngũ nhân lực tối thiểu 01 người tốt nghiệp đại học trở lên
chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm
hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.
- Luật Khí tượng Thủy văn năm 2015.
Căn cứ pháp lý:
- Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.
- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ.
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Mẫu số 02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------……, ngày ……. tháng …… năm …….
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO,
CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
(Đề nghị: cấp lần đầu/cấp lại/sửa đổi/bổ sung/gia hạn)
Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân tỉnh...
1. Tên tổ chức/cá nhân:
2. Người đại diện trước pháp luật (không áp dụng đối với cá nhân đề nghị cấp giấy phép):
3. Quyết định thành lập/giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh:
4. Địa chỉ chính tại:
5. Số điện thoại:
Fax:
E-mail:
Căn cứ Nghị định số /2016/NĐ-CP ngày tháng năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một
số điều của Luật khí tượng thủy văn, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động
dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn với các nội dung sau đây:
………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(Ghi rõ loại hoạt động dự báo, cảnh báo mà tổ chức/cá nhân xin cấp giấy phép hoạt động)
6. Các giấy tờ kê khai kèm theo.
Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung đã kê khai.
Người đứng đầu tổ chức/cá nhân xin phép
(Ký tên/đóng dấu)
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03. Thủ tục: Sửa đổi/bổ sung/gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí
tượng thủy văn đối với tổ chức, cá nhân.
Trình tự thực hiện:

Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng
hồ sơ:

Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:

Kết quả thực hiện:
Phí, Lệ phí:
Tên mẫu đơn, tờ khai:

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và
nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc
gửi qua đường bưu chính.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2: Công chức tiếp nhận kiể m tra thành phần, số lượng hồ sơ và
tiếp nhận chuyển Bộ phận chuyên môn thụ lý giải quyết. Trong thời
gian 02 ngày làm việc Bộ phận chuyên môn rà soát, đánh giá tính hợp
lệ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản nêu rõ lý do không giải
quyết và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo
quy định.
Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, tổ chức
thẩm định, thẩm tra, khảo sát, đánh giá, kết luận, trình Ủy ban nhân
dân tỉnh cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
(sửa đổi/bổ sung/gia hạn) cho tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện trong
thời hạn tối đa 08 ngày làm việc; Trường hợp không đủ điều kiện cấp
giấy phép thì Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời bằng văn bản cho cá
nhân biết lý do.
Bước 4: Thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu
chính và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định.
- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy
định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc gia hạn giấy phép hoạt động dự
báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (Bản chính - theo mẫu).
- Báo cáo kết quả hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn kể từ
khi được cấp giấy phép hoặc được sửa đổi, bổ sung giấy phép (Bản
chính - theo mẫu).
- Bản sao chứng thực giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng
thủy văn đã được cấp.
b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kon Tum.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các huyện,
thành phố và UBND xã, phường, thị trấn nơi đặt công trình dự báo,
cảnh báo khí tượng thủy văn.
Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (sửa đổi/bổ
sung/gia hạn).
Không
- Đơn đề nghị sửa đổi/bổ sung/gia hạn giấy phép hoạt động dự báo,
cảnh báo khí tượng thủy văn (Mẫu số 02, Nghị định số 38/2016/NĐCP ngày 15/5/2016).
- Báo cáo kết quả hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (Mẫu
số 03, Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016).
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Yêu cầu, điều kiện:

Căn cứ pháp lý:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu gia hạn giấy phép hoạt động dự báo cảnh
báo khí tượng thủy văn nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép cho Sở Tài
nguyên và Môi trường trước thời điểm giấy phép hết hiệu lực ít nhất là
30 ngày
- Luật Khí tượng Thủy văn năm 2015.
- Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.
- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ.
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Mẫu số 02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------……………, ngày ………. tháng ……… năm ……….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO,
CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
(Đề nghị: cấp lần đầu/cấp lại/sửa đổi/bổ sung/gia hạn)
Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân tỉnh....
1. Tên tổ chức/cá nhân:
2. Người đại diện trước pháp luật (không áp dụng đối với cá nhân đề nghị cấp giấy phép):
3. Quyết định thành lập/giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh:
4. Địa chỉ chính tại:
5. Số điện thoại:
Fax:
E-mail:
Căn cứ Nghị định số /2016/NĐ-CP ngày tháng năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một
số điều của Luật khí tượng thủy văn, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động
dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn với các nội dung sau đây:
………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(Ghi rõ loại hoạt động dự báo, cảnh báo mà tổ chức/cá nhân xin cấp giấy phép hoạt động)
6. Các giấy tờ kê khai kèm theo.
Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung đã kê khai.
Người đứng đầu tổ chức/cá nhân xin phép
(Ký tên/đóng dấu)
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Mẫu số 03
Tên tổ chức, cá nhân được cấp
giấy phép hoạt động dự báo, cảnh
báo khí tượng thủy văn
------Số:
/BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------…………, ngày …… tháng …… năm …….

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Năm …………/ từ năm .... đến năm....
1. Tên tổ chức, cá nhân:
2. Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn số:
3. Các hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đã thực hiện:
Giá trị đã thực Thời gian thực
TT
Tên các hoạt động
Chủ đầu tư
hiện
hiện

Ghi chú

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung báo cáo này./.
Người đứng đầu tổ chức/cá nhân xin phép
(Ký tên/đóng dấu)
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04. Thủ tục: Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của
pháp luật và nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu chính;
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, kiểm
tra, thẩm định, thẩm tra, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp lại giấy phép
hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn cho tổ chức, cá nhân có
đủ điều kiện trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc; Trường hợp không
đủ điều kiện cấp lại giấy phép thì Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời
bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết lý do để hoàn thiện hồ sơ theo
quy định.
Bước 3: Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cấp lại giấy phép hoạt động
dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong thời hạn 02 ngày làm việc,
kể từ ngày nhận được hồ sơ trình cấp phép của Sở Tài nguyên và Môi
trường.
Bước 4: Thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu
chính và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng
hồ sơ:
thủy văn (Bản chính - theo mẫu).
- Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn bị mất; bị
rách nát, hư hỏng không thể sử dụng được, tên của chủ giấy phép đã
được cấp bị thay đổi do nhận chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ
cấu lại tổ chức làm thay đổi chủ quản lý nhưng không có sự thay đổi
các nội dung khác của giấy phép.
b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Thời hạn giải quyết:
Tổ chức, cá nhân.
Đối tượng thực hiện:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kon Tum.
Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các huyện,
thành phố và UBND xã, phường, thị trấn nơi đặt công trình dự báo,
cảnh báo khí tượng thủy văn.
Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp lại).
Kết quả thực hiện:
Không
Phí, Lệ phí:
Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng
thủy văn (Mẫu số 02, Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016).
Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn được cấp lại
Yêu cầu, điều kiện:
trong các trường hợp bị mất; bị rách nát, hư hỏng không thể sử dụng
được, tên của chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do nhận chuyển
nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức làm thay đổi chủ quản
lý nhưng không có sự thay đổi các nội dung khác của giấy phép.
- Luật Khí tượng Thủy văn năm 2015.
Căn cứ pháp lý:
- Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.
Trình tự thực hiện:
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- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ.
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Mẫu số 02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------……………, ngày ………. tháng ……… năm ……….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO,
CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
(Đề nghị: cấp lần đầu/cấp lại/sửa đổi/bổ sung/gia hạn)
Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân tỉnh....
1. Tên tổ chức/cá nhân:
2. Người đại diện trước pháp luật (không áp dụng đối với cá nhân đề nghị cấp giấy phép):
3. Quyết định thành lập/giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh:
4. Địa chỉ chính tại:
5. Số điện thoại:
Fax:
E-mail:
Căn cứ Nghị định số /2016/NĐ-CP ngày tháng năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một
số điều của Luật khí tượng thủy văn, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động
dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn với các nội dung sau đây:
………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(Ghi rõ loại hoạt động dự báo, cảnh báo mà tổ chức/cá nhân xin cấp giấy phép hoạt động)
6. Các giấy tờ kê khai kèm theo.
Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung đã kê khai.
Người đứng đầu tổ chức/cá nhân xin phép
(Ký tên/đóng dấu)
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B. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp
huyện:
I. Lĩnh vực Đất đai:
01. Thủ tục: Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất
không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng
đồng dân cư (Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất
rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư mà phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm
quyền thì thủ tục này chỉ thực hiện sau khi Thủ tướng Chính phủ có văn bản chấp thuận
chuyển mục đích sử dụng đất hoặc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có Nghị quyết về việc
chuyển mục đích sử dụng đất).
Bước 1: Người xin giao đất, thuê đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận
và trả kết quả cấ p huyện
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2: Cơ quan Tài nguyên và Môi trường cấp huyện xem xét, kiểm
tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, thời gian không quá 03
ngày làm việc phải có văn bản thông báo cho người xin giao đất, thuê đất.
Bước 3: Cơ quan Tài nguyên và Môi trường cấp huyện xem xét hồ sơ
báo cáo UBND huyện xem xét, có văn bản thẩm định gửi đến người xin
giao đất, thuê đất.
Bước 4. Thông báo người xin giao đất, thuê đất nhận kết quả tại Bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả cấ p huyê ̣n.
- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo
quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn xin giao đất, cho thuê đất (theo mẫu).
hồ sơ:
- Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.
b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ bản chính và 01 bộ bản sao).
Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Thời hạn giải quyết:
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.
Đối tượng thực hiện:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Tài nguyên và Môi
trường cấp huyện
- Cơ quan phối hợp thực hiện (nếu có): Các sở ban ngành liên quan,
UBND các huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất.
Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất.
Kết quả thực hiện:
Không.
Phí, Lệ phí:
Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn xin giao đất, cho thuê đất (Mẫu số 01 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT)
Không
Yêu cầu điều kiện
- Luật Đất đai năm 2013.
Căn cứ pháp lý:
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/ 2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường.
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Chính phủ
Trình tự thực hiện:
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Mẫu số 01.
Đơn xin giao đấ t/cho thuê đấ t/cho phép chuyể n mu ̣c đích sử du ̣ng đất
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
..., ngày..... tháng .....năm ....
ĐƠN 26….
Kính gửi: Ủy ban nhân dân 27 ...................

1. Người xin giao đấ t/cho thuê đấ t/cho phép chuyể n mục đích sử dụng đấ t 28 …………..
2. Địa chỉ/trụ sở chính:................................................................................................
3. Địa chỉ liên hệ:...........................................................................…………..
4. Địa điểm khu đất:...........................................................................................
5. Diện tích (m2):...........................................................................................
6. Để sử dụng vào mục đích: 29..........................................................................
7. Thời hạn sử dụng:………………………………………..........…………………..
8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền
sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;
Các cam kết khác (nếu có)...........................................................................................
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi rõ đơn xin giao đất hoặc xin thuê đất hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đất
Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
28
Ghi rõ họ, tên cá nhân xin sử dụng đất/cá nhân đại diện cho hộ gia đình/cá nhân đại diện cho tổ chức; ghi thông tin về
cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu…); ghi thông tin về tổ chức (Quyết
định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận
đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế…)
29
Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để
thực hiện dự án đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư hoặc cấp văn bản chấp thuận đầu tư
26
27
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02. Thủ tục: Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình cá nhân; giao đất cho cộng
đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu
giá quyền sử dụng đất
Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả của UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã nơi có đất (Bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả của UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện trong thời gian
01 ngày làm việc) (nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu chính).
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần, số lượng
hồ sơ và tiếp nhận chuyển Bộ phận chuyên môn thụ lý giải quyết.
- Cơ quan Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện rà soát, đánh giá
tính hợp lệ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản nêu rõ lý do
không giải quyết và hướng dẫn người sử dụng đất bổ sung, hoàn chỉnh
hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Cơ quan Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện thực hiện:
- Chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện
lập trích lục, trích đo thửa đất.
- Cơ quan Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện hồ sơ trình
UBND cấp huyện xem xét quyết định.
Bước 4: UBND cấp huyện xem xét quyết định.
Bước 5: Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ chuyển thông tin địa chính đến
Chi cục thuế để xác định nghĩa vụ tài chính
- Sau khi có thông báo thuế thì tổ chức liên hệ Cơ quan Phòng Tài
nguyên và Môi trường cấp huyện tiến hành ký hợp đồng thuê đất, thực
hiện bàn giao đất thực địa
Bước 8: Sau khi người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính Chi
nhánh Văn phòng ĐKĐĐ in Giấy chứng nhận QSD sử dụng đất trình
lãnh đạo ký Giấy chứng nhận QSD sử dụng đất
Bước 9: Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Quét (scan) Giấy chứng nhận
QSD đất; Vào sổ theo dõi, chuyển kết quả về tại Bộ phận tiếp nhận và
trả kết quả.
Bước 10: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả của UBND cấp huyện.
- Thời gian: Các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghĩ
lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước hoặc qua đường bưu chính.
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn xin giao đất, cho thuê đất (theo mẫu);
hồ sơ:
- Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất
(Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản
đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực
hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê
đất).
- Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất.
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- 18 ngày làm việc (không kể thời gian giải phóng mặt bằng; không kể
Thời hạn giải quyết:
thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất).
- 25 ngày làm việc đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa,
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
Đối tượng thực hiện:
Trình tự thực hiện:
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- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan thực hiện thủ tục: Cơ quan Tài nguyên và Môi trường cấp
huyện.
- Quyết định giao đất (đối với trường hợp giao đất).
Kết quả thực hiện:
- Quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp thuê
đất).
- Giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được giao
đất, cho thuê đất.
- Phí thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất: 200.000 đồng/hồ sơ.
Phí, Lệ phí:
- Lệ phí cấp GCNQSD đất: 25.000 đồng/giấy.
Tên mẫu đơn, tờ khai: - Đơn xin giao đất, cho thuê đất (Mẫu số 01 Thông tư số 30/2014/TTBTNMT ngày 02/6/2014).
- Hợp đồng cho thuê đất (Mẫu số 04 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT
ngày 02/6/2014).
- Chưa được giao đất ở (Áp dụng đối với hộ gia đình cá nhân có hộ khẩu
Yêu cầu điều kiện
thường trú trên địa bàn mà không có đất ở).
- Luật Đất đai năm 2013.
Căn cứ pháp lý:
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường.
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ
Cơ quan thực hiện:
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Mẫu số 01:
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên
và Môi trường)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------ĐƠN 1….
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân 2 ........................................
1. Người xin giao đấ t/cho thuê đấ t/cho phép chuyể n mục đić h sử du ̣ng đấ t 3 .................................
...........................................................................................................................................................
2. Địa chỉ/tru ̣ sở chiń h: ......................................................................................................................
3. Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................................................
4. Địa điể m khu đấ t: ..........................................................................................................................
5. Diện tích (m2): ..............................................................................................................................
6. Để sử du ̣ng vào mục đić h:4 ...........................................................................................................
7. Thời hạn sử dụng: ..........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
8. Cam kết sử dụng đấ t đúng mục đích, chấ p hành đúng các quy định của pháp luật đấ t đai, nộp tiền
sử dụng đấ t/tiền thuê đấ t (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;
Các cam kết khác (nếu có): ...............................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

------------------------------Ghi rõ đơn xin giao đấ t hoặc xin thuê đấ t hoặc xin chuyể n mu ̣c đích sử du ̣ng đấ t
Ghi rõ tên UBND cấ p có thẩm quyền giao đấ t, cho thuê đấ t, cho phép chuyể n mu ̣c đích sử du ̣ng đấ t
3
Ghi rõ họ, tên cá nhân xin sử du ̣ng đấ t/cá nhân đại diện cho hộ gia đình/cá nhân đại diện cho tổ chức; ghi thông tin về
cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu…); ghi thông tin về tổ chức (Quyết
định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấ y chứng nhận
đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế…)
4
Trường hợp đã được cấ p giấ y chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấ p thuận đầu tư thì ghi rõ mu ̣c đích sử du ̣ng đấ t để
thực hiện dự án đầu tư theo giấ y chứng nhận đầu tư hoặc cấ p văn bản chấ p thuận đầu tư
1
2
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Mẫu số 04. Hơ ̣p đồ ng cho thuê đấ t
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường)
HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT
-------

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

Số: ....

..., ngày..... tháng .....năm ....
HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiế t thi
hành mô ̣t số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên
và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;
Căn cứ Quyế t định số………….ngày…tháng …năm…của Ủy ban nhân dân……..về việc cho thuê
đất……………..1
Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ... tại ……………………………., chúng tôi gồm:
I. Bên cho thuê đấ t:
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
II. Bên thuê đấ t là: ..................................................................................
(Đối với hộ gia đình thì ghi tên chủ hộ, địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; đối với cá nhân thì
ghi tên cá nhân, địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, số chứng minh nhân dân, tài khoản (nếu
có); đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, địa chỉ trụ sở chính, họ tên và chức vụ người đại diện, số tài
khoản…..).
III. Hai Bên thỏa thuận ký hơ ̣p đồ ng thuê đấ t với các điều, khoản sau đây:
Điều 1. Bên cho thuê đất cho Bên thuê đất thuê khu đất như sau:
1. Diện tích đất .............. m2 (ghi rõ bằng số và bằng chữ, đơn vị là mét vuông)
Tại ... (ghi tên xã/phường/thị trấn; huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh/thành phố trực
thuộc Trung ương nơi có đất cho thuê).
2. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính (hoặc tờ trích đo địa
chính) số ..., tỷ lệ …….. do ... .......lập ngày … tháng … năm ... đã được ... thẩm định.
3. Thời hạn thuê đất ... (ghi rõ số năm hoặc số tháng thuê đất bằng số và bằng chữ phù hợp với thời
hạn thuê đất), kể từ ngày ... tháng ... năm ... đế n ngày ... tháng ... năm ...
4. Mục đích sử dụng đất thuê:.......................................
Điều 2. Bên thuê đất có trách nhiệm trả tiề n thuê đất theo quy định sau:
1. Giá đất tính tiề n thuê đất là ... đồng/m2/năm, (ghi bằng số và bằng chữ).
2. Tiề n thuê đất được tính từ ngày ... tháng ... năm...............................
3. Phương thức nô ̣p tiề n thuê đất: ...........................
4. Nơi nô ̣p tiề n thuê đất: .......................................
5. Việc cho thuê đất không làm mất quyền của Nhà nước là đại diện chủ sở hữu đất đai và mọi tài
nguyên nằm trong lòng đất.
Điều 3. Việc sử dụng đất trên khu đất thuê phải phù hợp với mục đích sử dụng đất đã ghi tại Điề u 1
của Hợp đồng này 2.....
Điều 4. Quyề n và nghĩa vụ của các bên
1. Bên cho thuê đất bảo đảm việc sử dụng đất của Bên thuê đất trong thời gian thực hiện hợp đồng,
không được chuyển giao quyề n sử dụng khu đất trên cho bên thứ ba, chấp hành quyết định thu hồi
đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
2. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, Bên thuê đất có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của
pháp luật về đất đai.
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Trường hợp Bên thuê đất bị thay đổi do chia tách, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp, bán tài sản
gắn liền với đất thuê............................ thì tổ chức, cá nhân được hình thành hợp pháp sau khi Bên
thuê đất bị thay đổi sẽ thực hiện tiế p quyề n và nghĩa vụ của Bên thuê đất trong thời gian còn lại của
Hợp đồng này.
3. Trong thời hạn hợp đồng còn hiệu lực thi hành, nếu Bên thuê đất trả lại toàn bộ hoặc một phần
khu đất thuê trước thời hạn thì phải thông báo cho Bên cho thuê đất biết trước ít nhất là 6 tháng.
Bên cho thuê đất trả lời cho Bên thuê đất trong thời gian 03 tháng, kể từ ngày nhận được đề nghị
của Bên thuê đất. Thời điểm kế t thúc hợp đồng tính đế n ngày bàn giao mặt bằng.
4. Các quyề n và nghĩa vụ khác theo thoả thuận của các Bên (nế u có) 3
.....................................................................................................................................................
Điều 5. Hợp đồng thuê đất chấm dứt trong các trường hợp sau:
1. Hế t thời hạn thuê đất mà không được gia hạn thuê tiế p;
2. Do đề nghị của mô ̣t bên hoặc các bên tham gia hợp đồng và được cơ quan nhà nước có thẩm
quyề n cho thuê đất chấp thuận;
3. Bên thuê đất bị phá sản hoặc bị phát mại tài sản hoặc giải thể;
4. Bên thuê đất bị cơ quan nhà nước có thẩm quyề n thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất
đai.
Điều 6. Việc giải quyế t tài sản gắn liề n với đất sau khi kế t thúc Hợp đồng này được thực hiện theo
quy định của pháp luật.
Điều 7. Hai Bên cam kế t thực hiện đúng quy định của hợp đồng này, nế u Bên nào không thực hiện
thì phải bồi thường cho việc vi phạm hợp đồng gây ra theo quy định của pháp luật.
Cam kết khác (nếu có) 4......................................................................................................
...............................................................................................................................................
Điều 8. Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản và
gửi đế n cơ quan thuế , kho bạc nhà nước nơi thu tiề n thuê đất.
Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày……………………………….../.
Bên thuê đấ t
(Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu (nếu có)

Bên cho thuê đấ t
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

-------------------------------1 Ghi thêm văn bản công nhận kế t quả đấu thầu; Quyế t định công nhận kế t quả trúng đấu giá quyề n sử dụng đất; Giấy
chứng nhận đầu tư ….
2 Ghi thêm theo Giấy chứng nhận đầu tư….đối với trường hợp bên thuê đất có Giấy chứng nhận đầu tư
3 Phải đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan
4 Phải đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan
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03 Thủ tục: Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa
tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên
tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá
nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.
Bước 1: Khi nhận được văn bản xác định mức độ ô nhiễm môi trường, sạt
lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng
con người của cơ quan có thẩm quyền, trong thời gian 01 ngày làm việc
Cơ quan Tài nguyên và Môi trường cấp huyện kiểm tra hồ sơ để thực hiện
các bước tiếp theo.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2: Cơ quan Tài nguyên và Môi trường cấp huyện chuyển hồ sơ
đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện lập trích lục, trích
đo thửa đất.
- Cơ quan Tài nguyên và Môi trường cấp huyện hoàn thiện hồ sơ trình
UBND cấp huyện xem xét quyết định.
Bước 3: UBND cấp huyện ký quyết định thu hồi đất.
Bước 4: UBND cấp huyện gửi Quyết định thu hồi đất cho người bị thu hồi
đất (trực tiếp hoặc qua đường bưu chính).
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước hoặc qua đường Bưu chính.
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định thu hồi đất (theo mẫu - bản
hồ sơ:
chính).
- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định mức độ ô nhiễm môi
trường, sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa
tính mạng con người (bản chính);
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở
hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về
quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (bản chính)(nếu có);
- Biên bản xác minh thực địa do cơ quan tài nguyên và môi trường lập
(nếu có);
- Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất;
Lưu ý: Người nộp hồ sơ có thể lựa chọn việc sao có chứng thực hoặc
nộp bản sao và xuất trình bản chính để kiểm tra.
Phụ lục 4: Chi tiết Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị
định số 43/2014/NĐ-CP được đính kèm.
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước
ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Tài nguyên và Môi trường
cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Các phòng,
Ban có liên quan; UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất.
Quyết định hành chính
Kết quả thực hiện:
Không
Phí, Lệ phí:
Trình tự thực hiện:
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Tên mẫu đơn, tờ khai: Quyết định thu hồi đất (mẫu số 10 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT
ngày 02/6/2014)
Không
Yêu cầu điều kiện
- Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ pháp lý:
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường.
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Phụ lục: Chi tiết Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐCP:
Điều 100. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về
quyền sử dụng đất
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì
được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
và không phải nộp tiền sử dụng đất:
a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có
thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng
hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam;
b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc
có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ
giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;
d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15
tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10
năm 1993;
đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
theo quy định của pháp luật;
e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử
dụng đất;
- Bằng khoán điền thổ.
- Văn tự đoạn mãi bất động sản (gồm nhà ở và đất ở) có chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ
cũ.
- Văn tự mua bán nhà ở, tặng cho nhà ở, đổi nhà ở, thừa kế nhà ở mà gắn liền với đất ở có chứng
nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ.
- Bản di chúc hoặc giấy thỏa thuận tương phân di sản về nhà ở được cơ quan thuộc chế độ cũ
chứng nhận.
- Giấy phép cho xây cất nhà ở hoặc giấy phép hợp thức hóa kiến trúc của cơ quan thuộc chế độ
cũ cấp.
- Bản án của cơ quan Tòa án của chế độ cũ đã có hiệu lực thi hành.
- Các loại giấy tờ khác chứng minh việc tạo lập nhà ở, đất ở nay được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
nơi có đất ở công nhận.
g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính
phủ.
2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1
Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất
có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực
hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và đất đó không có tranh chấp
thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.
3. Hộ gia đình, cá nhân ðýợc sử dụng ðất theo bản án hoặc quyết ðịnh của Tòa án nhân dân,
quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết
định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã
được thi hành thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của
pháp luật.
4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng
10 năm 1993 đến ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì được
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật.
5. Cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ
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họ; đất nông nghiệp quy định tại Khoản 3 Điều 131 của Luật này và đất đó không có tranh chấp,
được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng thì được cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Điều 18. Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 100 của
Luật Đất đai
Các giấy tờ khác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều
100 của Luật Đất đai có tên người sử dụng đất, bao gồm:
1. Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18 tháng 12 năm 1980.
2. Một trong các giấy tờ được lập trong quá trình thực hiện đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị số
299-TTg ngày 10 tháng 11 năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạng và
đăng ký thống kê ruộng đất trong cả nước do cơ quan nhà nước đang quản lý, bao gồm:
a) Biên bản xét duyệt của Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã xác định người đang sử dụng đất là
hợp pháp;
b) Bản tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp pháp do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Hội đồng
đăng ký ruộng đất cấp xã hoặc cơ quan quản lý đất đai cấp huyện, cấp tỉnh lập;
c) Đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất đối với trường hợp không có giấy tờ quy định tại
Điểm a và Điểm b Khoản này.
3. Dự án hoặc danh sách hoặc văn bản về việc di dân đi xây dựng khu kinh tế mới, di dân tái
định cư được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê
duyệt.
4. Giấy tờ của nông trường, lâm trường quốc doanh về việc giao đất cho người lao động trong
nông trường, lâm trường để làm nhà ở (nếu có).
5. Giấy tờ có nội dung về quyền sở hữu nhà ở, công trình; về việc xây dựng, sửa chữa nhà ở,
công trình được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, xây
dựng chứng nhận hoặc cho phép.
6. Giấy tờ tạm giao đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh; Đơn đề nghị được sử dụng đất
được Ủy ban nhân dân cấp xã, hợp tác xã nông nghiệp phê duyệt, chấp thuận trước ngày 01 tháng 7
năm 1980 hoặc được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh phê duyệt, chấp thuận.
7. Giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất cho cơ quan, tổ chức để bố trí
đất cho cán bộ, công nhân viên tự làm nhà ở hoặc xây dựng nhà ở để phân (cấp) cho cán bộ, công
nhân viên bằng vốn không thuộc ngân sách nhà nước hoặc do cán bộ, công nhân viên tự đóng góp
xây dựng. Trường hợp xây dựng nhà ở bằng vốn ngân sách nhà nước thì phải bàn giao quỹ nhà ở đó
cho cơ quan quản lý nhà ở của địa phương để quản lý, kinh doanh theo quy định của pháp luật.
8. Bản sao giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và các giấy tờ quy định tại các Khoản
2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản
lý chuyên ngành cấp huyện, cấp tỉnh đối với trường hợp bản gốc giấy tờ này đã bị thất lạc và cơ
quan nhà nước không còn lưu giữ hồ sơ quản lý việc cấp loại giấy tờ đó.
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Mẫu số 10. Quyết định thu hồi đất
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường)
ỦY BAN NHÂN DÂN ...
------Số: ....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------..., ngày..... tháng .....năm ....
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất 1…………………..
ỦY BAN NHÂN DÂN ...
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày...tháng …năm ….;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên
và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;
Căn cứ ……….2
Xét đề nghị của Sở (Phòng) Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số... ……..ngày ... tháng ... năm
...,
QUYẾT ĐỊNH:
2
Điều 1. Thu hồi ... m đất của ... (ghi tên người có đất bị thu hồi), thuộc thửa đất số ... (một phần
hoặc toàn bộ thửa đất), thuộc tờ bản đồ số ... tại ...........................................................
Lý do thu hồi đất:……3
Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, cụ thể như sau:
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn …. có trách nhiệm giao quyết định này cho Ông
(bà) …; trường hợp Ông (bà) … không nhận quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản;
niêm yết quyết định này tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn …, tại nơi sinh hoạt chung
của cộng đồng dân cư….
2. Sở (Phòng) Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân … thành lập
hội đồng định giá hoặc tổ chức đấu giá để xác định phần giá trị còn lại trên đất thu hồi (đối với
trường hợp thu hồi đất quy định tại Điểm c, g, h Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai); trình Ủy ban
nhân dân phê duyệt kết quả xác định phần giá trị còn lại trên đất thu hồi.
3. Văn phòng Ủy ban nhân dân …. có trách nhiệm đăng Quyết định này trên trang thông tin điện
tử của …………………..
4. Giao .... ........................hoặc giao để quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày….. tháng….. năm……
2. Cơ quan, cá nhân có tên tại Điều 2 nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận
- Như Điều 3;
- Cơ quan thanh tra;
- Lưu: …..
--------------------------------

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi rõ mục đích thu hồi đất ….(theo Điều 61/62/64/65 của Luật Đất đai)
Ghi rõ căn cứ thu hồi đất: Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của ……được phê duyệt tại Quyết định số ……….. của Ủy
ban nhân dân ………; Biên bản, văn bản của…..ngày…tháng …..năm ....
3
Ghi rõ mục đích thu hồi đất như (1)
1
2
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04. Thủ tục: Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện
trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.
Bước 1: Người sử dụng đất gửi các văn bản có liên quan đến UBND
cấp huyện hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2: Cơ quan Tài nguyên và Môi trường cấp huyện thẩm định hồ sơ.
Bước 3: Cơ quan Tài nguyên và Môi trường cấp huyện chuyển hồ sơ
đến Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh cấp huyện lập trích lục, trích
đo thửa đất.
- Cơ quan Tài nguyên và Môi trường cấp huyện hoàn thiện hồ sơ trình
UBND cấp huyện xem xét quyết định.
Bước 4: UBND cấp huyện ký quyết định thu hồi đất.
Bước 5. Gửi Quyết định thu đất cho người bị thu hồi đất (trực tiếp hoặc
qua đường Bưu chính).
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Văn bản trả lại đất của người sử dụng đất hoặc văn bản của UBND
hồ sơ:
cấp xã nơi có đất xác nhận việc trả lại đất của người sử dụng đất (bản
chính);
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở
hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy
tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và
Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (nếu có) (bản chính);
Lưu ý: Người nộp hồ sơ có thể lựa chọn việc sao có chứng thực hoặc
nộp bản sao và xuất trình bản chính để kiểm tra.
Phụ lục: Chi tiết Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị
định số 43/2014/NĐ-CP được đính kèm.
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Thời hạn giải quyết:
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở
Đối tượng thực hiện:
nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Tài nguyên và Môi trường
cấp huyện
- Cơ quan phối hợp: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện;
Các phòng, Ban có liên quan; UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất.
Quyết định hành chính
Kết quả thực hiện:
Không
Phí, Lệ phí:
Tên mẫu đơn, tờ khai: Quyết định thu hồi đất (mẫu số 10 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT
ngày 02/6/2014)
Không
Yêu cầu điều kiện
- Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ pháp lý:
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường.
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Trình tự thực hiện:

Phụ lục: Chi tiết Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số
43/2014/NĐ-CP:
Điều 100. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về
quyền sử dụng đất
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì
được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
và không phải nộp tiền sử dụng đất:
a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có
thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng
hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam;
b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc
có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ
giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;
d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15
tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10
năm 1993;
đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
theo quy định của pháp luật;
e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử
dụng đất;
- Bằng khoán điền thổ.
- Văn tự đoạn mãi bất động sản (gồm nhà ở và đất ở) có chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ
cũ.
- Văn tự mua bán nhà ở, tặng cho nhà ở, đổi nhà ở, thừa kế nhà ở mà gắn liền với đất ở có chứng
nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ.
- Bản di chúc hoặc giấy thỏa thuận tương phân di sản về nhà ở được cơ quan thuộc chế độ cũ
chứng nhận.
- Giấy phép cho xây cất nhà ở hoặc giấy phép hợp thức hóa kiến trúc của cơ quan thuộc chế độ
cũ cấp.
- Bản án của cơ quan Tòa án của chế độ cũ đã có hiệu lực thi hành.
- Các loại giấy tờ khác chứng minh việc tạo lập nhà ở, đất ở nay được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
nơi có đất ở công nhận.
g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính
phủ.
2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1
Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất
có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực
hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và đất đó không có tranh chấp
thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.
3. Hộ gia đình, cá nhân ðýợc sử dụng ðất theo bản án hoặc quyết ðịnh của Tòa án nhân dân,
quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết
định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã
được thi hành thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của
pháp luật.
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4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng
10 năm 1993 đến ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì được
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật.
5. Cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ
họ; đất nông nghiệp quy định tại Khoản 3 Điều 131 của Luật này và đất đó không có tranh chấp,
được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng thì được cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Điều 18. Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 100 của
Luật Đất đai
Các giấy tờ khác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều
100 của Luật Đất đai có tên người sử dụng đất, bao gồm:
1. Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18 tháng 12 năm 1980.
2. Một trong các giấy tờ được lập trong quá trình thực hiện đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị số
299-TTg ngày 10 tháng 11 năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạng và
đăng ký thống kê ruộng đất trong cả nước do cơ quan nhà nước đang quản lý, bao gồm:
a) Biên bản xét duyệt của Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã xác định người đang sử dụng đất là
hợp pháp;
b) Bản tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp pháp do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Hội đồng
đăng ký ruộng đất cấp xã hoặc cơ quan quản lý đất đai cấp huyện, cấp tỉnh lập;
c) Đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất đối với trường hợp không có giấy tờ quy định tại
Điểm a và Điểm b Khoản này.
3. Dự án hoặc danh sách hoặc văn bản về việc di dân đi xây dựng khu kinh tế mới, di dân tái
định cư được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê
duyệt.
4. Giấy tờ của nông trường, lâm trường quốc doanh về việc giao đất cho người lao động trong
nông trường, lâm trường để làm nhà ở (nếu có).
5. Giấy tờ có nội dung về quyền sở hữu nhà ở, công trình; về việc xây dựng, sửa chữa nhà ở,
công trình được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, xây
dựng chứng nhận hoặc cho phép.
6. Giấy tờ tạm giao đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh; Đơn đề nghị được sử dụng đất
được Ủy ban nhân dân cấp xã, hợp tác xã nông nghiệp phê duyệt, chấp thuận trước ngày 01 tháng 7
năm 1980 hoặc được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh phê duyệt, chấp thuận.
7. Giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất cho cơ quan, tổ chức để bố trí
đất cho cán bộ, công nhân viên tự làm nhà ở hoặc xây dựng nhà ở để phân (cấp) cho cán bộ, công
nhân viên bằng vốn không thuộc ngân sách nhà nước hoặc do cán bộ, công nhân viên tự đóng góp
xây dựng. Trường hợp xây dựng nhà ở bằng vốn ngân sách nhà nước thì phải bàn giao quỹ nhà ở đó
cho cơ quan quản lý nhà ở của địa phương để quản lý, kinh doanh theo quy định của pháp luật.
8. Bản sao giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và các giấy tờ quy định tại các Khoản
2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản
lý chuyên ngành cấp huyện, cấp tỉnh đối với trường hợp bản gốc giấy tờ này đã bị thất lạc và cơ
quan nhà nước không còn lưu giữ hồ sơ quản lý việc cấp loại giấy tờ đó.
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Mẫu số 10. Quyết định thu hồi đất
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường)
ỦY BAN NHÂN DÂN ...
------Số: ....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------..., ngày..... tháng .....năm ....
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất 1…………………..
ỦY BAN NHÂN DÂN ...
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày...tháng …năm ….;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên
và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;
Căn cứ ……….2
Xét đề nghị của Sở (Phòng) Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số... ……..ngày ... tháng ... năm
...,
QUYẾT ĐỊNH:
2
Điều 1. Thu hồi ... m đất của ... (ghi tên người có đất bị thu hồi), thuộc thửa đất số ... (một phần
hoặc toàn bộ thửa đất), thuộc tờ bản đồ số ... tại ...........................................................
Lý do thu hồi đất:……3
Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, cụ thể như sau:
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn …. có trách nhiệm giao quyết định này cho Ông
(bà) …; trường hợp Ông (bà) … không nhận quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản;
niêm yết quyết định này tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn …, tại nơi sinh hoạt chung
của cộng đồng dân cư….
2. Sở (Phòng) Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân … thành lập
hội đồng định giá hoặc tổ chức đấu giá để xác định phần giá trị còn lại trên đất thu hồi (đối với
trường hợp thu hồi đất quy định tại Điểm c, g, h Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai); trình Ủy ban
nhân dân phê duyệt kết quả xác định phần giá trị còn lại trên đất thu hồi.
3. Văn phòng Ủy ban nhân dân …. có trách nhiệm đăng Quyết định này trên trang thông tin điện
tử của …………………..
4. Giao .... ........................hoặc giao để quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày….. tháng….. năm……
2. Cơ quan, cá nhân có tên tại Điều 2 nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận
- Như Điều 3;
- Cơ quan thanh tra;
- Lưu: …..
--------------------------------

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi rõ mục đích thu hồi đất ….(theo Điều 61/62/64/65 của Luật Đất đai)
Ghi rõ căn cứ thu hồi đất: Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của ……được phê duyệt tại Quyết định số ……….. của Ủy
ban nhân dân ………; Biên bản, văn bản của…..ngày…tháng …..năm ....
3
Ghi rõ mục đích thu hồi đất như (1)
1
2
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05. Thủ tục: Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã
hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
Bước 1: Cơ quan Tài nguyên và Môi trường cấp huyện chuẩn bị hồ sơ
thu hồi đất.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2: Cơ quan Tài nguyên và Môi trường cấp huyện thực hiện:
- Chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai lập trích lục, trích đo
thửa đất, thời gian thực hiện tại Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh
cấp huyện là 3 ngày làm việc.
- Cơ quan Tài nguyên và Môi trường cấp huyện hoàn thiện hồ sơ trình
UBND cấp huyện xem xét quyết định.
Bước 3: UBND cấp huyện xem xét quyết định trong thời hạn 05 ngày
làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình.
Bước 4: UBND cấp huyện gửi Quyết định thu đất cho người bị thu hồi
đất (trực tiếp hoặc qua đường bưu chính).
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ
lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước hoặc qua đường Bưu chính.
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định thu hồi đất (theo mẫu - bản
hồ sơ:
chính);
- Thông báo thu hồi đất (bản chính);
- Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được thẩm định
và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của người có đất bị thu hồi (Bản sao);
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở
hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về
quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18
của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (nếu có) (bản sao);
- Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất
(bản chính);
- Văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp
chuyển mục đích sử dụng từ 10 héc ta đất trồng lúa trở lên; từ 20 héc ta
đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên (Bản sao) hoặc Nghị quyết
của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum đối với trường hợp chuyển mục
đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng
hộ, đất rừng đặc dụng (bản sao) (Thực hiện văn bản này trong trường
hợp dự án có ảnh hưởng đến đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng
đặc dụng)
Lưu ý: Người nộp hồ sơ có thể lựa chọn việc sao có chứng thực hoặc
nộp bản sao và xuất trình bản chính để kiểm tra.
Phụ lục: Chi tiết Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định
số 43/2014/NĐ-CP được đính kèm
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức
nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư
ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam
Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Tài nguyên và Môi trường
Trình tự thực hiện:
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cấp huyện
- Cơ quan phối hợp: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện;
Các phòng, Ban có liên quan; UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất.
Kết quả thực hiện:
Quyết định hành chính
Phí, Lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, tờ Quyết định thu hồi đất (Mẫu số 10 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày
02/6/2014)
khai:
Yêu cầu điều kiện
Không
Căn cứ pháp lý:
- Luật Đất đai năm 2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường.
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Phụ lục: Chi tiết Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số
43/2014/NĐ-CP:
Điều 100. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về
quyền sử dụng đất
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì
được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
và không phải nộp tiền sử dụng đất:
a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có
thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng
hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam;
b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc
có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ
giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;
d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15
tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10
năm 1993;
đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
theo quy định của pháp luật;
e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử
dụng đất;
- Bằng khoán điền thổ.
- Văn tự đoạn mãi bất động sản (gồm nhà ở và đất ở) có chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ
cũ.
- Văn tự mua bán nhà ở, tặng cho nhà ở, đổi nhà ở, thừa kế nhà ở mà gắn liền với đất ở có chứng
nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ.
- Bản di chúc hoặc giấy thỏa thuận tương phân di sản về nhà ở được cơ quan thuộc chế độ cũ
chứng nhận.
- Giấy phép cho xây cất nhà ở hoặc giấy phép hợp thức hóa kiến trúc của cơ quan thuộc chế độ
cũ cấp.
- Bản án của cơ quan Tòa án của chế độ cũ đã có hiệu lực thi hành.
- Các loại giấy tờ khác chứng minh việc tạo lập nhà ở, đất ở nay được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
nơi có đất ở công nhận.
g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính
phủ.
2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1
Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất
có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực
hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và đất đó không có tranh chấp
thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.
3. Hộ gia đình, cá nhân ðýợc sử dụng ðất theo bản án hoặc quyết ðịnh của Tòa án nhân dân,
quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết
định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã
được thi hành thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của
pháp luật.
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4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng
10 năm 1993 đến ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì được
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật.
5. Cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ
họ; đất nông nghiệp quy định tại Khoản 3 Điều 131 của Luật này và đất đó không có tranh chấp,
được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng thì được cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Điều 18. Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 100 của
Luật Đất đai
Các giấy tờ khác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều
100 của Luật Đất đai có tên người sử dụng đất, bao gồm:
1. Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18 tháng 12 năm 1980.
2. Một trong các giấy tờ được lập trong quá trình thực hiện đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị số
299-TTg ngày 10 tháng 11 năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạng và
đăng ký thống kê ruộng đất trong cả nước do cơ quan nhà nước đang quản lý, bao gồm:
a) Biên bản xét duyệt của Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã xác định người đang sử dụng đất là
hợp pháp;
b) Bản tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp pháp do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Hội đồng
đăng ký ruộng đất cấp xã hoặc cơ quan quản lý đất đai cấp huyện, cấp tỉnh lập;
c) Đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất đối với trường hợp không có giấy tờ quy định tại
Điểm a và Điểm b Khoản này.
3. Dự án hoặc danh sách hoặc văn bản về việc di dân đi xây dựng khu kinh tế mới, di dân tái
định cư được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê
duyệt.
4. Giấy tờ của nông trường, lâm trường quốc doanh về việc giao đất cho người lao động trong
nông trường, lâm trường để làm nhà ở (nếu có).
5. Giấy tờ có nội dung về quyền sở hữu nhà ở, công trình; về việc xây dựng, sửa chữa nhà ở,
công trình được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, xây
dựng chứng nhận hoặc cho phép.
6. Giấy tờ tạm giao đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh; Đơn đề nghị được sử dụng đất
được Ủy ban nhân dân cấp xã, hợp tác xã nông nghiệp phê duyệt, chấp thuận trước ngày 01 tháng 7
năm 1980 hoặc được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh phê duyệt, chấp thuận.
7. Giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất cho cơ quan, tổ chức để bố trí
đất cho cán bộ, công nhân viên tự làm nhà ở hoặc xây dựng nhà ở để phân (cấp) cho cán bộ, công
nhân viên bằng vốn không thuộc ngân sách nhà nước hoặc do cán bộ, công nhân viên tự đóng góp
xây dựng. Trường hợp xây dựng nhà ở bằng vốn ngân sách nhà nước thì phải bàn giao quỹ nhà ở đó
cho cơ quan quản lý nhà ở của địa phương để quản lý, kinh doanh theo quy định của pháp luật.
8. Bản sao giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và các giấy tờ quy định tại các Khoản
2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản
lý chuyên ngành cấp huyện, cấp tỉnh đối với trường hợp bản gốc giấy tờ này đã bị thất lạc và cơ
quan nhà nước không còn lưu giữ hồ sơ quản lý việc cấp loại giấy tờ đó.
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Mẫu số 10. Quyết định thu hồi đất
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường)
ỦY BAN NHÂN DÂN ...
------Số: ....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------..., ngày..... tháng .....năm ....
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất 1…………………..
ỦY BAN NHÂN DÂN ...
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày...tháng …năm ….;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên
và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;
Căn cứ ……….2
Xét đề nghị của Sở (Phòng) Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số... .ngày ... tháng ... năm ...,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thu hồi ... m2 đất của ... (ghi tên người có đất bị thu hồi), thuộc thửa đất số ... (một phần
hoặc toàn bộ thửa đất), thuộc tờ bản đồ số ... tại ...........................................................
Lý do thu hồi đất:……3
Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, cụ thể như sau:
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn …. có trách nhiệm giao quyết định này cho Ông
(bà) …; trường hợp Ông (bà) … không nhận quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản;
niêm yết quyết định này tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn …, tại nơi sinh hoạt chung
của cộng đồng dân cư….
2. Sở (Phòng) Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân … thành lập
hội đồng định giá hoặc tổ chức đấu giá để xác định phần giá trị còn lại trên đất thu hồi (đối với
trường hợp thu hồi đất quy định tại Điểm c, g, h Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai); trình Ủy ban
nhân dân phê duyệt kết quả xác định phần giá trị còn lại trên đất thu hồi.
3. Văn phòng Ủy ban nhân dân …. có trách nhiệm đăng Quyết định này trên trang thông tin điện
tử của …………………..
4. Giao .... ........................hoặc giao để quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày….. tháng….. năm……
2. Cơ quan, cá nhân có tên tại Điều 2 nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận
- Như Điều 3;
- Cơ quan thanh tra;
- Lưu: …..
--------------------------------

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi rõ mục đích thu hồi đất ….(theo Điều 61/62/64/65 của Luật Đất đai)
Ghi rõ căn cứ thu hồi đất: Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của ……được phê duyệt tại Quyết định số ……….. của Ủy
ban nhân dân ………; Biên bản, văn bản của…..ngày…tháng …..năm ....
3
Ghi rõ mục đích thu hồi đất như (1)
1
2
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06. Thủ tục: Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước
có thẩm quyền đối với hộ gia đình cá nhân
Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả của UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã nơi có đất (Bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả của UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến Bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện trong thời gian 01
ngày làm việc) (nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu chính).
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần, số lượng
hồ sơ và tiếp nhận chuyển Bộ phận chuyên môn thụ lý giải quyết.
Bước 3: Cơ quan Tài nguyên và Môi trường cấp huyện thực hiện:
- Rà soát, đánh giá tính hợp lệ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn
bản nêu rõ lý do không giải quyết và hướng dẫn người sử dụng đất bổ
sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định
- Thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích
sử dụng đất (Thời điểm thẩm định được thực hiện đồng thời với việc
thẩm định nhu cầu sử dụng đất của chủ đầu tư khi cấp Giấy chứng nhận
đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc chấp
thuận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về xây
dựng, trường hợp không phải lập chủ trương đầu tư thì thực hiện thẩm
định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất).
- Chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh cấp huyện
lập trích lục, trích đo thửa đất.
- Cơ quan Tài nguyên và Môi trường cấp huyện hoàn thiện hồ sơ trình
UBND cấp huyện xem xét quyết định.
Bước 4: UBND cấp huyện xem xét quyết định. (Trường hợp hộ gia
đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng
vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì
Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận
trước khi Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục
đích sử dụng đất)
Bước 5: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện chuyển thông
tin địa chính đến Chi Cục thuế để xác định nghĩa vụ tài chính
Bước 6: Sau khi người nộp hồ sơ hoàn thành nghĩa vụ tài chính, Cơ quan
Tài nguyên và Môi trường cấp huyện ký hợp đồng thuê đất (đối với trường
hợp thuê đất), in và trình ký Giấy chứng nhận. Thực hiện bàn giao đất
thực địa và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước hoặc qua đường bưu chính.
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu).
hồ sơ:
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở
hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Không quá 15 ngày làm việc (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài
Thời hạn giải quyết:
chính của người sử dụng đất).
Không quá 25 ngày làm việc đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu,
vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
Đối tượng thực hiện: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan thực hiện thủ tục: Phòng Tài nguyên và Môi trường.
Trình tự thực hiện:
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Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
- Phí thẩm định chuyển mục đích sử dụng đất: 200.000 đồng/hồ sơ.
- Lệ phí cấp GCNQSD đất: 25.000 đồng/giấy.
Tên mẫu đơn, tờ khai: - Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất (Mẫu số 01 Thông tư số
30/2014/TT-BTNMT).
Không
Yêu cầu điều kiện
- Luật Đất đai năm 2013.
Căn cứ pháp lý:
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường.
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
Kết quả thực hiện:
Phí, Lệ phí:
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Mẫu số 01.
Đơn xin giao đấ t/cho thuê đấ t/cho phép chuyể n mục đích sử dụng đấ t
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------..., ngày..... tháng .....năm ....
ĐƠN 1….
Kính gửi: Ủy ban nhân dân 2 ...................
1. Người xin giao đấ t/cho thuê đấ t/cho phép chuyể n mục đích sử du ̣ng đấ t 3 …………..
.....................................................................................................................................
2. Địa chỉ/trụ sở chính:................................................................................................
3. Địa chỉ liên hệ:.................................................................….................
……………………………………………………………………………….
4. Địa điểm khu đấ t:......................................................................................
5. Diện tích (m2):..........................................................................................
6. Để sử dụng vào mu ̣c đić h: 4..................................................................................
7. Thời hạn sử dụng:………………………………………..........…………..
8. Cam kết sử dụng đấ t đúng mục đích, chấ p hành đúng các quy định của pháp luật đấ t đai, nộp tiền
sử dụng đấ t/tiền thuê đấ t (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;
Các cam kết khác (nếu có)...........................................................................................
.....................................................................................................................................
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)
------------------------------Ghi rõ đơn xin giao đấ t hoặc xin thuê đấ t hoặc xin chuyể n mu ̣c đích sử du ̣ng đấ t
Ghi rõ tên UBND cấ p có thẩm quyền giao đấ t, cho thuê đấ t, cho phép chuyể n mu ̣c đích sử du ̣ng đấ t
3
Ghi rõ họ, tên cá nhân xin sử du ̣ng đấ t/cá nhân đại diện cho hộ gia đình/cá nhân đại diện cho tổ chức; ghi thông tin về
cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấ p Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu…); ghi thông tin về tổ chức (Quyết
định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận
đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế…)
4
Trường hợp đã được cấ p giấ y chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấ p thuận đầu tư thì ghi rõ mu ̣c đích sử du ̣ng đấ t để
thực hiện dự án đầu tư theo giấ y chứng nhận đầu tư hoặc cấ p văn bản chấ p thuận đầu tư
1
2
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07. Thủ tục: Giải quyết khiếu nại tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ
tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Bước 1: Người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp nộp đơn tại Ủy
ban nhân dân cấp huyện; hoặc gửi hồ sơ khiếu nại qua đường bưu điện
tới UBND huyện, thành phố (do văn thư tiếp nhận). Trường hợp người
khiếu nại gửi hồ sơ đến UBND tỉnh thì UBND tỉnh chuyển nội khếu
nại đến UBND cấp huyện giải quyết theo thẩm quyền.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2: UBND cấp huyện giao Cơ quan chuyên môn cấp huyện kiểm
tra và phân loại tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ khiếu nại.
- Trường hợp hồ sơ khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết,
trong thời hạn 05 ngày, Cơ quan chuyên môn cấp huyện tham mưu cho
UBND cấp huyện ra thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu
nại và nêu rõ lý do không thụ lý giải quyết; đồng thời hướng dẫn cho
người khiếu nại gửi hồ sơ khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền để
được giải quyết theo quy định của pháp luật.
- UBND cấp huyện giao Cơ quan chuyên môn cấp huyện tham mưu
thụ lý đơn, vào sổ theo dõi, ban hành Quyết định thụ lý đơn, đồng thời
Thông báo nội dung thụ lý đến các đương sự được biết; Giao Cơ quan
chuyên môn cấp huyện cấp huyện xác minh, đề xuất giải quyết tranh
chấp theo quy định Thời gian thụ lý giải giải quyết (thời hạn giải quyết
không quá 25 ngày).
Bước 3: Thu thập hồ sơ có liên quan đến vị trí tranh chấp, tổ chức làm
việc các bên tranh chấp để trình bày nguồn gốc, quá trình quản lý, sử
dụng của các bên liên quan đồng thời cung cấp chứng cứ có liên quan
đến vị trí tranh chấp;
Bước 4: Làm việc với UBND cấp xã để xác định quá trình quản lý hồ
sơ tại địa phương có liên quan đến vị trí tranh chấp; lấy ý kiến khu dân
cư tại vị trí tranh chấp để tìm hiểu quá trình quản lý, sử dụng giữa các
bên có liên quan đến vị trí đang tranh chấp.
Bước 5: Tổ chức đo đạc, kiểm tra hiện trạng ranh giới vị trí đang
tranh chấp.
Bước 6: Tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai giữa để làm rõ đến nguồn
gốc đất, quá trình quản lý sử dụng của các bên tại vị trí đất tranh chấp.
Bước 7: Báo cáo kết quả xác minh, đề xuất hướng gải quyết tranh
chấp đất đai giữa các bên để Chủ tịch UBND huyện xem xét đồng thời
dự thảo Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai
(Trong trường hợp vụ việc phức tạp Chủ tịch UBND huyện có thể triệu
tập hội đồng tư vấn pháp lý để thống nhất hướng giải quyết)
Bước 8: Ban hành Quyết định công nhận hòa việc giải tranh chấp đất
đai hoặc Ban hành Quyết định công nhận một phần, công nhận toàn bộ
vị trí đất tranh chấp của người tranh yêu cầu giải quyết tranh chấp hoặc
người bị tranh chấp.
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp;
hồ sơ:
- Biên bản hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã; biên bản làm việc với
các bên tranh chấp và người có liên quan; biên bản kiểm tra hiện trạng
đất tranh chấp; biên bản cuộc họp các ban, ngành có liên quan để tư
vấn giải quyết tranh chấp đối với trường hợp hòa giải không thành;
biên bản hòa giải trong quá trình giải quyết tranh chấp;
Trình tự thực hiện:
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Thời gian giải quyết:
Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:
Kết quả:
Phí, Lệ phí:
Tên mẫu đơn, tờ khai:
Yêu cầu, điều kiện:

Căn cứ pháp lý:

- Hồ sơ qua các thời kỳ có liên quan đến nội dung tranh chấp và các tài
liệu làm chứng cứ, chứng minh trong quá trình giải quyết tranh chấp;
- Báo cáo đề xuất và dự thảo quyết định giải quyết tranh chấp hoặc dự
thảo quyết định công nhận hòa giải thành.
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết: Không quá 25 ngày; đối với vụ việc phức tạp thì
thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn, nhưng tối đa là 40 ngày kể từ
ngày thụ lý để giải quyết.
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Tài nguyên và
Môi trường và các phòng ban của Ủy ban nhân dân huyện.
Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai hoặc quyết định công nhận
hòa giải thành.
Không.
Không
Biên bản hòa giải tại UBND cấp xã; Đối với tranh chấp đất đai thì
đương sự không có Giấy chứng nhận QSD đất hoặc không có một
trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật đất đai năm
2013.
- Luật Đất đai năm 2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
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8. Thủ tục: Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
Bước 1: Người sử dụng đất nộp hồ sơ trực tiếp Chi nhánh Văn phòng
Đăng ký đất đai hoặc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện hoặc qua dịch vụ
bưu chính công ích.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân
cấp xã nếu có nhu cầu.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối
đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng
dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin
vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và
trả kết quả cho người nộp hồ sơ; chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn
phòng đăng ký đất đai. Thời gian thực hiện trong ngày
Trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì trong thời hạn 01
ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải
chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
Bước 3: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cập nhật thông tin thửa
đất đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng I) Thành phần hồ sơ bao gồm:
1) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
hồ sơ:
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo Mẫu số 04a/ĐK);
2) Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất (bản sao một trong
các giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực hoặc bản sao giấy tờ và
xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và
xác nhận vào bản sao hoặc bản chính) như sau:
a) Giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm
1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính
sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ
Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà
nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ
địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài
sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn
liền với đất;
d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền
với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp
xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở
thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;
e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế
độ cũ cấp cho người sử dụng đất;
g) Một trong các giấy tờ lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 có tên
người sử dụng đất, bao gồm:
- Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18 tháng 12 năm 1980.
- Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường có
trách nhiệm cung cấp sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18
tháng 12 năm 1980 nêu trên đang được lưu trữ tại cơ quan mình cho
Trình tự thực hiện:
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Ủy ban nhân dân cấp xã và người sử dụng đất để phục vụ cho việc
đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền với đất.
- Một trong các giấy tờ được lập trong quá trình thực hiện đăng ký
ruộng đất theo Chỉ thị số 299-TTg ngày 10 tháng 11 năm 1980 của Thủ
tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạng và đăng ký thống kê
ruộng đất trong cả nước do cơ quan nhà nước đang quản lý, có tên
người sử dụng đất bao gồm:
+ Biên bản xét duyệt của Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã xác định
người đang sử dụng đất là hợp pháp;
+ Bản tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp pháp do Ủy ban nhân
dân cấp xã hoặc Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã hoặc cơ quan quản
lý đất đai cấp huyện, cấp tỉnh lập;
+ Đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất đối với trường hợp không
có biên bản xét duyệt và Bản tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp
pháp. Trường hợp trong đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất có sự
khác nhau giữa thời điểm làm đơn và thời điểm xác nhận thì thời điểm
xác lập đơn được tính theo thời điểm sớm nhất ghi trong đơn.
+ Giấy tờ về việc chứng nhận đã đăng ký quyền sử dụng đất của Ủy
ban nhân dân cấp xã, cấp huyện hoặc cấp tỉnh cấp cho người sử dụng
đất;
+ Giấy tờ về việc kê khai đăng ký nhà cửa được Ủy ban nhân dân cấp
xã, cấp huyện hoặc cấp tỉnh xác nhận mà trong đó có ghi diện tích đất
có nhà ở;
+ Giấy tờ của đơn vị quốc phòng giao đất cho cán bộ, chiến sỹ làm nhà
ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo Chỉ thị số 282/CT-QP ngày
11 tháng 7 năm 1991 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mà việc giao đất
đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất làm nhà ở của cán bộ, chiến sỹ
trong quy hoạch đất quốc phòng đã được cơ quan có thẩm quyền phê
duyệt.”
- Dự án hoặc danh sách hoặc văn bản về việc di dân đi xây dựng khu
kinh tế mới, di dân tái định cư được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp
tỉnh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
- Giấy tờ của nông trường, lâm trường quốc doanh về việc giao đất cho
người lao động trong nông trường, lâm trường để làm nhà ở (nếu có).
- Giấy tờ có nội dung về quyền sở hữu nhà ở, công trình; về việc xây
dựng, sửa chữa nhà ở, công trình được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp
tỉnh hoặc cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, xây dựng chứng nhận hoặc
cho phép.
- Giấy tờ tạm giao đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh; Đơn đề
nghị được sử dụng đất được Ủy ban nhân dân cấp xã, hợp tác xã nông
nghiệp phê duyệt, chấp thuận trước ngày 01 tháng 7 năm 1980 hoặc
được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh phê duyệt, chấp thuận.
- Giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất cho cơ
quan, tổ chức để bố trí đất cho cán bộ, công nhân viên tự làm nhà ở hoặc
xây dựng nhà ở để phân (cấp) cho cán bộ, công nhân viên bằng vốn
không thuộc ngân sách nhà nước hoặc do cán bộ, công nhân viên tự
đóng góp xây dựng. Trường hợp xây dựng nhà ở bằng vốn ngân sách
nhà nước thì phải bàn giao quỹ nhà ở đó cho cơ quan quản lý nhà ở của
địa phương để quản lý, kinh doanh theo quy định của pháp luật.
h) Bản sao các giấy tờ lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 có tên
người sử dụng đất nêu tại điểm g có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp
huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành cấp huyện, cấp tỉnh
đối với trường hợp bản gốc giấy tờ này đã bị thất lạc và cơ quan nhà
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Thời gian giải quyết:

Đối tượng thực hiện:

Cơ quan thực hiện:

Kết quả:
Phí, Lệ phí:
Tên mẫu đơn, tờ khai:

Yêu cầu, điều kiện:
Căn cứ pháp lý:

nước không còn lưu giữ hồ sơ quản lý việc cấp loại giấy tờ đó.
i) Một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất nêu tại các điểm a, b, c,
d, đ, e, g và h trên đây mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo
giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên
quan.
k) Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định
của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án,
văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh
chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
đã được thi hành.
l) Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có quyết định giao đất, cho
thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ ngày 15/10/1993 đến
ngày 01/7/2014.
m) Giấy xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng đối với trường
hợp cộng đồng dân cư đang sử dụng đất.
3) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc
miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất - nếu
có (bản sao).
4) Trường hợp có đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền
kề phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa
án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề,
kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà
người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế.
5) Trích lục hoặc Trích đo địa chính thửa đất (nếu có).
II) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy
định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời
gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính
thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm
pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện
kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt
khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở
nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại
Việt Nam.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi nhánh Văn phòng đăng ký
đất đai; Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất
đai.
Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
Không
- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 04a/ĐK Thông tư số
24/2014/TT-BTNMT)
- Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung tài sản
gắn liền với đất (Mẫu số 04b/ĐK Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT)
- Danh sách các thửa đất nông nghiệp của cùng một người sử dụng,
người được giao quản lý đất (Mẫu số 04c/ĐK Thông tư số 24/2014/TTBTNMT).
Không
- Luật đất đai năm 2013;
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- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN
SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN
KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Mẫu số 04a/ĐK
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng,
thống nhất với giấy tờ xuất trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số:......Quyển....
Ngày…... / ...… / .......…
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Kính gửi:...........................................................
I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………
….............................................................................................................................
1.2. Địa chỉ thường trú (1): …………………………………………………….
2. Đề nghị: - Đăng ký QSDĐ
Đăng ký quyền quản lý đất
(Đánh dấu √ vào ô trống
lựa
chọn)
- Cấp GCN đối với đất
Cấp GCN đối với tài sản trên đất
3. Thửa đất đăng ký (2)………………………………………………………………..
3.1.Thửa đất số: …………....………..….; 3.2. Tờ bản đồ số: …….……………....…;
3.3. Địa chỉ tại: ................................................................................................................;
3.4. Diện tích: …..….... m2; sử dụng chung: .................... m2; sử dụng riêng: …............. m2;
3.5. Sử dụng vào mục đích: ..........................................., từ thời điểm:………….......;
3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất: ...........................................................................;
3.7. Nguồn gốc sử dụng (3):..........................................................................................................;
3.8. Có quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất số……., của ………………….., nội dung quyền sử
dụng……………………………………………………………………………………………..;
4. Tài sản gắn liền với đất(Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận quyền sở hữu tài sản)
4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:
a) Loại nhà ở, công trình(4): .................................................................................................................................... ;
b) Diện tích xây dựng: ................ (m2);
c) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): .............................................................. ;
d) Sở hữu chung: ………………................... m2, sở hữu riêng: ...................................................................... m2;
đ) Kết cấu:………………………………………....; e) Số tầng: .......................................................................... ;
g) Thời hạn sở hữu đến: ...........................................................................................................................................
(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện
tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)
4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:

4.3. Cây lâu năm:

a) Loại cây chủ yếu: ……………………..;
b) Diện tích: ……………………. m2;
c) Nguồn gốc tạo lập:
- Tự trồng rừng:
- Nhà nước giao không thu tiền:
- Nhà nước giao có thu tiền:
- Nhận chuyển quyền:
- Nguồn vốn trồng, nhận quyền: ………......…
d) Sở hữu chung: .…… m2, Sở hữu riêng: .…… m2;
đ) Thời hạn sở hữu đến: ………………………….

a) Loại cây chủ yếu:………………;
b) Diện tích: …………………. m2;
c) Sở hữu chung:.………… m2,
Sở hữu riêng:…............... m2 ;
d) Thời hạn sở hữu đến: …………….
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5. Những giấy tờ nộp kèm theo: ………………………………………………………………...
.....................................................................................................................................................................................
6. Có nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: ………..…………......………………...
Đề nghị khác : …………………………..…………………………………………………….
Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm
trước pháp luật.
……………, ngày .... tháng ... năm ......
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 5
(Xác nhận đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu
nhà ở, trừ trường hợp mua nhà, đất của tổ chức đầu tư xây dựng nhà ở để bán)
1. Nội dung kê khai so với hiện trạng: ................................................................................................................ …
2. Nguồn gốc sử dụng đất: .........................................................................................
3. Thời điểm sử dụng đất vào mục đích đăng ký :………...……………………..... ..
4. Thời điểm tạo lập tài sản gắn liền với đất :……………………………………..
5. Tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất:.……….….........................
6. Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng:………….........................
7. Nội dung khác :………………………………………………………….........
Ngày……. tháng…… năm …...
Công chức địa chính
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày……. tháng…… năm …...
TM. Uỷ ban nhân dân
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

(Trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì không xác
nhận các nội dung tại các Điểm 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Mục này; đăng ký riêng về đất thì không xác nhận nội
dung Điểm 4; đăng ký riêng tài sản thì không xác nhận nội dung Điểm 2 và Điểm 3 Mục này )
III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
................................................................................................................................................................................
………………… .................................................................................................................................................
(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa
đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý)
Ngày……. tháng…… năm …...
Ngày……. tháng…… năm …...
Người kiểm tra
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn:
(1) Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông” (hoặc “Hộ bà”), sau đó ghi họ tên, năm
sinh, số giấy chứng minh nhân dân (nếu có) của hai vợ chồng chủ hộ (người có chung quyền sử dụng đất của hộ). Tổ chức
ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn bản).
Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp hộ
chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo).
(2) Trường hợp đăng ký nhiều thửa đất nông nghiệp mà không đề nghị cấp giấy hoặc đề nghị cấp chung một GCN nhiều
thửa đất nông nghiệp thì tại dòng đầu của điểm 3 mục I chỉ ghi tổng số thửa và kê khai từng thửa vào danh sách kèm theo
(Mẫu 04c/ĐK).
(3) Ghi cụ thể: được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay thuê trả tiền hàng
nămhoặc nguồn gốc khác.
(4) Ghi cụ thể: Nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư, văn phòng, nhà xưởng, nhà kho,…
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Mẫu số 04b/ĐK
DANH SÁCH NGƯỜI SỬ DỤNG CHUNG THỬA ĐẤT,
CHỦ SỞ HỮU CHUNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Kèm theo Đơn đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất
của:...................................................................)
Sử dụng chung thửa đất

; Sở hữu chung tài sản gắn liền với đất

(đánh dấu vào ô trống lựa chọn)

Tại thửa đất số: ......... Tờ bản đồ số: ......... Thuộc xã: …...... huyện …...... tỉnh …......

Số
thứ
tự

Tên người sử
dụng đất, chủ
sở hữu tài sản
gắn liền với
đất

Năm
sinh

(1)

(2)

(3)

Giấy tờ pháp nhân, nhân thân của người sử
dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
Loại
giấy
tờ

Số

Ngày, tháng,
năm cấp

Cơ quan cấp

(4)

(5)

(6)

(7)

Địa
chỉ

Ghi
chú

Ký
tên

(8)

(9)

(10)

Hướng dẫn:
- Mẫu này áp dụng đối với trường hợp thửa đất, tài sản gắn liền với đất của chung nhiều tổ chức hoặc
nhiều hộ gia đình, cá nhân hoặc gồm cả tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; trừ trường hợp đất làm nhà chung
cư.
- Tên người sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được ghi đầy đủ theo giấy CMND, hộ chiếu, Quyết
định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh, GCN đầu tư; hộ gia đình phải ghi tên hai vợ chồng người đại
diện
- Các cột 4, 5, 6 và 7: Ghi thông tin về Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (đối với hộ gia đình, cá nhân);
Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh, GCN đầu tư (đối với tổ chức);
- Trường hợp xác định được tỷ lệ (%) hoặc diện tích thuộc quyền sử dụng, sở hữu của từng người thì
ghi tỷ lệ (%) hoặc diện tích của từng người vào cột “Ghi chú”.
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Mẫu số 04c/ĐK
DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT
CỦA CÙNG MỘT NGƯỜI SỬ DỤNG, NGƯỜI ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ
(Kèm theo Đơn đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất
của:...................................................................)
Xã ...…... huyện ......… tỉnh ......…

Số thứ
tự

Thửa
đất số

Tờ
bản đồ
số

(1)

(2)

(3)

Địa chỉ thửa đất

(4)

Diện tích
(m )

Mục đích sử
dụng đất

(5)

(6)

2

Ghi chú: Mẫu này sử dụng cho trường hợp người sử dụng
nhiều thửa đất nông nghiệp có nhu cầu cấp chung 01 GCN
và trường hợp người được nhà nước giao quản lý đất đăng
ký nhiều thửa đất.

776

Thời
hạn
sử dụng
đất

Nguồn gốc sử
dụng đất

(7)

(8)

…...…..., ngày …... tháng …... năm …...
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

9. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; tăng thêm
diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp
thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng
đất lần đầu; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử
dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận.
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người sử dụng đất nộp hồ sơ trực tiếp Chi nhánh Văn phòng
Đăng ký đất đai hoặc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện hoặc qua dịch vụ
bưu chính công ích.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân
cấp xã nếu có nhu cầu.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối
đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng
dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin
vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và
trả kết quả cho người nộp hồ sơ; chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn
phòng đăng ký đất đai. Thời gian thực hiện trong ngày
Bước 3: Trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì trong
thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân
cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy
ban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện:
* Trường hợp có đề nghị chứng nhận tài sản gắn liền với đất: Kiểm tra
hồ sơ; xác nhận hiện trạng tài sản gắn liền với đất so với nội dung kê
khai đăng ký; xác nhận tình trạng tranh chấp quyền sở hữu tài sản đối
với trường hợp không có giấy tờ về quyền sở hữu tài sản theo quy định;
xác nhận thời điểm tạo lập tài sản, thuộc hay không thuộc trường hợp
phải cấp phép xây dựng, sự phù hợp với quy hoạch được duyệt đối với
nhà ở, công trình xây dựng; xác nhận sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây
dựng nếu chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt
động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ; gửi hồ sơ đến Chi nhánh
Văn phòng đăng ký đất đai.
* Trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền
với đất thì gửi hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
- Trường hợp nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thì
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc như sau:
+ Gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã để lấy ý kiến xác nhận đối với
trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có đề nghị chứng
nhận tài sản gắn liền với đất.
+ Kiểm tra, xác nhận sơ đồ tài sản gắn liền với đất đối với tổ chức
trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài,
người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư mà sơ đồ
đó chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động
xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ;
+ Gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản
đăng ký đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không
có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ theo quy
định.
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Bước 4: Cơ quan quản lý nhà nước đối với tài sản gắn liền với đất có
trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất
đai trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc.
Bước 5: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc
như sau:
- Cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có);
- Gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu
nghĩa vụ tài chính (trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp
nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ theo quy định của pháp luật);
chuẩn bị hồ sơ để cơ quan tài nguyên và môi trường trình ký cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất; cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa
chính, cơ sở dữ liệu đất đai;
Bước 6: Cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện các công việc
sau:
- Kiểm tra hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận.
- Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất
đai.
Bước 7: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai:
- Cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơ
sở dữ liệu đất đai;
- Trao Giấy chứng nhận cho người được cấp đã nộp chứng từ hoàn
thành nghĩa vụ tài chính (hoặc đã ký hợp đồng thuê đất hoặc được miễn
nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính) hoặc gửi Giấy
chứng nhận cho Ủy ban nhân dân cấp xã để trao cho người được cấp
đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ
tại cấp xã.
- Xác nhận vào bản chính giấy tờ việc đã cấp Giấy chứng nhận theo
quy định.
Bước 8. Người được cấp Giấy chứng nhận nhận lại bản chính giấy tờ
đã được xác nhận cấp Giấy chứng nhận và Giấy chứng nhận.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật)
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
hồ sơ:
* Chứng nhận quyền sử dụng đất:
- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo Mẫu số 04/ĐK).
* Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền
với đất là nhà ở:
(1) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo Mẫu số 04/ĐK);
(2) Một trong các giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở (bản sao giấy tờ đã có
công chứng hoặc chứng thực hoặc bản sao giấy tờ và xuất trình bản
chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản
sao hoặc bản chính):
(2.1) Hộ gia đình, cá nhân trong nước phải có một trong các loại giấy
tờ sau:
- Giấy phép xây dựng nhà ở đối với trường hợp phải xin giấy phép xây
dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Trường hợp nhà ở đã
xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được cấp thì phải có ý
kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác
nhận diện tích xây dựng không đúng giấy phép không ảnh hưởng đến
an toàn công trình và nay phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ
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quan có thẩm quyền phê duyệt;
- Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại
Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về mua
bán và kinh doanh nhà ở hoặc giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà ở thuộc
sở hữu nhà nước từ trước ngày 05 tháng 7 năm 1994;
- Giấy tờ về giao hoặc tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại
đoàn kết;
- Giấy tờ về sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời
kỳ mà nhà đất đó không thuộc diện Nhà nước xác lập sở hữu toàn dân
theo quy định tại Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm
2003 của Quốc hội khoá XI về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí
sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và
chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991,
Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với một
số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính
sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày
01 tháng 7 năm 1991;
- Giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng cho hoặc đổi hoặc nhận thừa kế
nhà ở đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban
nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Trường hợp
nhà ở do mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế kể từ ngày 01 tháng 7
năm 2006 thì phải có văn bản về giao dịch đó theo quy định của pháp
luật về nhà ở. Trường hợp nhà ở do mua của doanh nghiệp đầu tư xây
dựng để bán thì phải có hợp đồng mua bán nhà ở do hai bên ký kết;
- Bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ
quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu nhà ở đã
có hiệu lực pháp luật;
- Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu nhà ở có một
trong những giấy tờ quy định mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác thì
phải có một trong các giấy tờ về mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận
thừa kế nhà ở trước ngày 01 tháng 7 năm 2006 có chữ ký của các bên
có liên quan và phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận; trường
hợp nhà ở do mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở trước ngày
01 tháng 7 năm 2006 mà không có giấy tờ về việc đã mua bán, nhận
tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở có chữ ký của các bên có liên quan
thì phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận về thời điểm mua, nhận
tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở đó. Trường hợp người đề nghị chứng
nhận quyền sở hữu nhà ở có một trong những giấy tờ theo quy định mà
hiện trạng nhà ở không phù hợp với giấy tờ đó thì phần nhà ở không
phù hợp với giấy tờ phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận về nhà
ở không thuộc trường hợp phải xin giấy phép xây dựng và đáp ứng
điều kiện về quy hoạch như trường hợp nhà ở xây dựng trước ngày 01
tháng 7 năm 2006;
- Trường hợp cá nhân trong nước không có một trong những giấy tờ về
quyền sở hữu nhà ở thì phải có giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân
cấp xã về nhà ở đã hoàn thành xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm
2006, được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch
xây dựng hoặc phải phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng
sau khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị,
quy hoạch điểm dân cư nông thôn theo quy định của pháp luật. Trường
hợp nhà ở hoàn thành xây dựng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006 trở về
sau thì phải có giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở
không thuộc trường hợp phải xin giấy phép xây dựng và đáp ứng điều
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kiện về quy hoạch như trường hợp nhà ở xây dựng trước ngày 01 tháng
7 năm 2006; trường hợp nhà ở thuộc đối tượng phải xin phép xây dựng
mà không xin phép thì phải có giấy tờ của cơ quan quản lý về xây dựng
cấp huyện chấp thuận cho tồn tại nhà ở đó.
* Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền
với đất là công trình xây dựng:
(1) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo Mẫu số 04/ĐK);
(2) Một trong các giấy tờ về quyền sở hữu công trình xây dựng (bản
sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực hoặc bản sao giấy tờ và
xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và
xác nhận vào bản sao hoặc bản chính): hồ sơ thiết kế xây dựng của
công trình đối với trường hợp chứng nhận quyền sở hữu công trình
trên đất nông nghiệp.
(2.1) Hộ gia đình, cá nhân trong nước, cộng đồng dân cư phải có một
trong các loại giấy tờ sau:
- Giấy phép xây dựng công trình đối với trường hợp phải xin phép xây
dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Trường hợp công trình
đã xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được cấp thì phải có
ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác
nhận diện tích xây dựng không đúng giấy phép không ảnh hưởng đến
an toàn công trình và nay phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ
quan có thẩm quyền phê duyệt;
- Giấy tờ về sở hữu công trình xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp
qua các thời kỳ, trừ trường hợp Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng;
- Giấy tờ mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế công trình xây dựng theo
quy định của pháp luật đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy
định;
- Giấy tờ của Toà án nhân dân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền
giải quyết được quyền sở hữu công trình xây dựng đã có hiệu lực pháp
luật;
- Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu công trình xây
dựng có một trong những giấy tờ quy định tại các Điểm a, b, c và d
Khoản này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác thì phải có một trong
các giấy tờ mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế công trình xây dựng trước
ngày 01 tháng 7 năm 2004 có chữ ký của các bên có liên quan và được
Ủy ban nhân dân từ cấp xã trở lên xác nhận; trường hợp mua, nhận
tặng cho, đổi, nhận thừa kế công trình xây dựng trước ngày 01 tháng 7
năm 2004 mà không có giấy tờ về việc đã mua bán, nhận tặng cho, đổi,
nhận thừa kế có chữ ký của các bên có liên quan thì phải được Ủy ban
nhân dân cấp xã xác nhận vào đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất về thời
điểm mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế công trình xây dựng đó.
Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu công trình có một
trong những giấy tờ về quyền sở hữu công trình mà hiện trạng công
trình không phù hợp với giấy tờ đó hoặc thì phần công trình không phù
hợp với giấy tờ phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận công trình
đã hoàn thành xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và công trình
được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây
dựng hoặc phải phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng sau
khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng.
Trường hợp chủ sở hữu công trình không đồng thời là người sử dụng
đất thì chủ sở hữu công trình nộp thêm văn bản chấp thuận của người
sử dụng đất đồng ý cho xây dựng công trình đã được công chứng hoặc
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chứng thực theo quy định của pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử
dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
- Trường hợp cá nhân trong nước không có một trong những giấy tờ về
quyền sở hữu công trình thì phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác
nhận công trình đã hoàn thành xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm
2004 và công trình được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất,
quy hoạch xây dựng hoặc phải phù hợp quy hoạch đối với trường hợp
xây dựng sau khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng.
Trường hợp công trình hoàn thành xây dựng từ ngày 01/7/2004 thì phải
có giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về công trình xây
dựng không thuộc trường hợp phải xin giấy phép xây dựng và đáp ứng
điều kiện về quy hoạch như trường hợp xây dựng trước ngày
01/7/2004; trường hợp công trình thuộc đối tượng phải xin phép xây
dựng mà không xin phép thì phải có giấy tờ của cơ quan quản lý về xây
dựng cấp huyện chấp thuận cho tồn tại công trình đó.
* Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền
với đất rừng sản xuất là rừng trồng:
(1) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo Mẫu số 04/ĐK);
(2) Một trong các giấy tờ về quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng
(bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực hoặc bản sao giấy
tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu
và xác nhận vào bản sao hoặc bản chính):
- Giấy chứng nhận hoặc một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất nêu trên đây mà trong đó xác định
Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất để trồng
rừng sản xuất;
- Giấy tờ về giao rừng sản xuất là rừng trồng;
- Hợp đồng hoặc văn bản về việc mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế
đối với rừng sản xuất là rừng trồng đã được công chứng hoặc chứng
thực theo quy định của pháp luật;
- Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà
nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu rừng sản xuất là
rừng trồng đã có hiệu lực pháp luật;
- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư không có giấy tờ
về quyền sở hữu rừng mà đã trồng rừng sản xuất bằng vốn của mình thì
phải được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận có đủ điều
kiện được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật
đất đai;
- Đối với tổ chức trong nước thực hiện dự án trồng rừng sản xuất bằng
nguồn vốn không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì phải có
quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy
chứng nhận đầu tư để trồng rừng sản xuất theo quy định của pháp luật
về đầu tư;
- Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người Việt Nam
định cư ở nước ngoài thực hiện dự án trồng rừng sản xuất thì phải có
quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy
phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư để trồng rừng sản xuất theo
quy định của pháp luật về đầu tư;
* Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền
với đất là cây lâu năm:
(1) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo Mẫu số 04/ĐK);
(2) Một trong các giấy tờ về quyền sở hữu cây lâu năm (bản sao giấy tờ
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Thời gian giải quyết:

Đối tượng thực hiện:

Cơ quan thực hiện:

Kết quả:
Phí, Lệ phí:

đã có công chứng hoặc chứng thực hoặc bản sao giấy tờ và xuất trình
bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào
bản sao hoặc bản chính):
- Giấy chứng nhận hoặc một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất
nêu tại Khoản 2 trên đây mà trong đó xác định Nhà nước giao đất, cho
thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất để trồng cây lâu năm phù hợp
với mục đích sử dụng đất ghi trên giấy tờ đó;
- Hợp đồng hoặc văn bản về việc mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế
đối với cây lâu năm đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy
định;
- Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà
nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu cây lâu năm đã có
hiệu lực pháp luật;
- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư không có giấy tờ
về quyền sở hữu cây lâu năm nêu trên đây thì phải được Chi nhánh Văn
phòng đăng ký đất đai xác nhận có đủ điều kiện được công nhận quyền
sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai;
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy
định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời
gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính
thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm
pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện
kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt
khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở
nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại
Việt Nam.
- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký
đất đai;
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã; cơ quan quản lý nhà
nước về Nhà ở, công trình xây dựng; Nông nghiệp; cơ quan Thuế;
Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.
- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận lần đầu (cấp mới)
* Hộ gia đình, cá nhân tại các phường thị trấn
- Cấp Giấy chứng nhận QSD đất: 25.000 đồng/giấy
- Cấp Giấy chứng nhận QSD đất, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với
đất:100.000 đồng/giấy
- Cấp Giấy chứng nhận chỉ có tài sản gắn liền với đất: 75.000
đồng/giấy
* Hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực còn lại
- Cấp Giấy chứng nhận QSD đất: 15.000 đồng/giấy
- Cấp Giấy chứng nhận QSD đất, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với
đất:70.000 đồng/giấy
- Cấp Giấy chứng nhận chỉ có tài sản gắn liền với đất: 50.000
đồng/giấy
* Đối tượng được miễn nộp Phí, Lệ phí: Hộ gia đình, cá nhân ở nông
thôn (hoặc sản xuất kinh danh nông, lâm, ngư nghiệp), trừ hộ gia đình,
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Tên mẫu đơn, tờ khai:
Yêu cầu, điều kiện:

Căn cứ pháp lý:

cá nhân tại các phường, thị trấn; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân đồng
bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có công cách mạng.
Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Mẫu số
04a/ĐK Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT)
Đối với trường hợp chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng
trồng thì vốn để trồng rừng, tiền đã trả cho việc nhận chuyển nhượng
rừng hoặc tiền nộp cho Nhà nước khi được giao rừng có thu tiền không
có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.
- Luật đất đai năm 2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN
SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN
KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Mẫu số 04a/ĐK
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng,
thống nhất với giấy tờ xuất trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số:......Quyển....
Ngày…... / ...… / .......…
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Kính gửi:...........................................................
I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………
….............................................................................................................................
1.2. Địa chỉ thường trú (1): …………………………………………………….
2. Đề nghị: - Đăng ký QSDĐ
Đăng ký quyền quản lý đất
(Đánh dấu √ vào ô
trống
lựa chọn)
- Cấp GCN đối với đất
Cấp GCN đối với tài sản trên đất
3. Thửa đất đăng ký (2)………………………………………………………………..
3.1.Thửa đất số: …………....………..….; 3.2. Tờ bản đồ số: …….……………....…;
3.3. Địa chỉ tại: ................................................................................................................;
3.4. Diện tích: …..….... m2; sử dụng chung: .................... m2; sử dụng riêng: …............. m2;
3.5. Sử dụng vào mục đích: ..........................................., từ thời điểm:………….......;
3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất: ...........................................................................;
3.7. Nguồn gốc sử dụng (3):..........................................................................................................;
3.8. Có quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất số……., của ………………….., nội dung quyền sử
dụng……………………………………………………………………………………………..;
4. Tài sản gắn liền với đất(Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận quyền sở hữu tài sản)
4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:
a) Loại nhà ở, công trình(4): .................................................................................................................................... ;
b) Diện tích xây dựng: ................ (m2);
c) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): .............................................................. ;
d) Sở hữu chung: ………………................... m2, sở hữu riêng: ....................................................................... m2;
đ) Kết cấu:………………………………………....; e) Số tầng: ........................................................................... ;
g) Thời hạn sở hữu đến: ..........................................................................................................................................
(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện
tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)
4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:

4.3. Cây lâu năm:

a) Loại cây chủ yếu: ……………………..;
b) Diện tích: ……………………. m2;
c) Nguồn gốc tạo lập:
- Tự trồng rừng:
- Nhà nước giao không thu tiền:
- Nhà nước giao có thu tiền:
- Nhận chuyển quyền:
- Nguồn vốn trồng, nhận quyền: ………......…
d) Sở hữu chung: .…… m2, Sở hữu riêng: .…… m2;

a) Loại cây chủ yếu:………………;
b) Diện tích: …………………. m2;
c) Sở hữu chung:.………… m2,
Sở hữu riêng:…............... m2 ;
d) Thời hạn sở hữu đến: …………….
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đ) Thời hạn sở hữu đến: ………………………….
5. Những giấy tờ nộp kèm theo: ………………………………………………………………...
....................................................................................................................................................................................
6. Có nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: ………..…………......………………...
Đề nghị khác : …………………………..…………………………………………………….
Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm
trước pháp luật.
……………, ngày .... tháng ... năm ......
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 5
(Xác nhận đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu
nhà ở, trừ trường hợp mua nhà, đất của tổ chức đầu tư xây dựng nhà ở để bán)
1. Nội dung kê khai so với hiện trạng: ................................................................................................................…
2. Nguồn gốc sử dụng đất: .........................................................................................
3. Thời điểm sử dụng đất vào mục đích đăng ký :………...……………………..... ..
4. Thời điểm tạo lập tài sản gắn liền với đất :……………………………………..
5. Tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất:.……….….........................
6. Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng:………….........................
7. Nội dung khác :………………………………………………………….........
Ngày……. tháng…… năm …...
Ngày……. tháng…… năm …...
Công chức địa chính
TM. Uỷ ban nhân dân
(Ký, ghi rõ họ, tên)
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)
(Trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì không xác
nhận các nội dung tại các Điểm 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Mục này; đăng ký riêng về đất thì không xác nhận nội
dung Điểm 4; đăng ký riêng tài sản thì không xác nhận nội dung Điểm 2 và Điểm 3 Mục này )
III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
................................................................................................................................................................................
………………… .................................................................................................................................................
(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa
đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý)
Ngày……. tháng…… năm …...
Ngày……. tháng…… năm …...
Người kiểm tra
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn:
(1) Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông” (hoặc “Hộ bà”), sau đó ghi họ tên, năm
sinh, số giấy chứng minh nhân dân (nếu có) của hai vợ chồng chủ hộ (người có chung quyền sử dụng đất của hộ). Tổ chức
ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn bản).
Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp hộ
chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo).
(2) Trường hợp đăng ký nhiều thửa đất nông nghiệp mà không đề nghị cấp giấy hoặc đề nghị cấp chung một GCN nhiều
thửa đất nông nghiệp thì tại dòng đầu của điểm 3 mục I chỉ ghi tổng số thửa và kê khai từng thửa vào danh sách kèm theo
(Mẫu 04c/ĐK).
(3) Ghi cụ thể: được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay thuê trả tiền
hàng nămhoặc nguồn gốc khác.
(4) Ghi cụ thể: Nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư, văn phòng, nhà xưởng, nhà kho,…
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10. Thủ tục: Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người sử dụng đất nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi nhánh Văn
phòng Đăng ký đất đai hoặc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện hoặc qua
dịch vụ bưu chính công ích. Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2: Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời
gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và
hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết
quả cho người nộp hồ sơ; chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng
ký đất đai. Thời gian thực hiện trong ngày.
- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy
ban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện:
+ Thông báo cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trích
đo địa chính thửa đất hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do
người sử dụng đất nộp (nếu có) đối với nơi chưa có bản đồ địa chính.
+ Kiểm tra hồ sơ; xác nhận hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng tài sản
gắn liền với đất so với nội dung kê khai đăng ký; xác nhận nguồn gốc
và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp đất, sự phù hợp với quy
hoạch đối với trường hợp không có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng
đất; xác nhận tình trạng tranh chấp quyền sở hữu tài sản đối với trường
hợp không có giấy tờ về quyền sở hữu tài sản; xác nhận thời điểm tạo
lập tài sản, thuộc hay không thuộc trường hợp phải cấp phép xây dựng,
sự phù hợp với quy hoạch được duyệt đối với nhà ở, công trình xây
dựng; xác nhận sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng nếu chưa có xác
nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc
hoạt động đo đạc bản đồ.
+ Niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình
trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban
nhân dân cấp xã và khu dân cư nơi có đất, tài sản gắn liền với đất trong
thời hạn 15 ngày; xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung
công khai và gửi hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
- Trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa cấp huyện thì Chi nhánh
Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc như sau:
+ Gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã để lấy ý kiến xác nhận hiện
trạng sử dụng đất, hiện trạng tài sản gắn liền với đất so với nội dung kê
khai đăng ký; xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng
tranh chấp đất, sự phù hợp với quy hoạch đối với trường hợp không có
giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất; xác nhận tình trạng tranh chấp
quyền sở hữu tài sản đối với trường hợp không có giấy tờ về quyền sở
hữu tài sản; xác nhận thời điểm tạo lập tài sản, thuộc hay không thuộc
trường hợp phải cấp phép xây dựng, sự phù hợp với quy hoạch được
duyệt đối với nhà ở, công trình xây dựng; xác nhận sơ đồ nhà ở hoặc
công trình xây dựng nếu chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp
nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ; xác nhận
hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; niêm yết công
khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp,
nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất; xem xét giải quyết các ý kiến
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phản ánh về nội dung công khai và gửi hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng
đăng ký đất đai đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân
cư nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
+ Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất ở nơi chưa
có bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh
giới sử dụng đất đã thay đổi hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa
đất do người sử dụng đất nộp (nếu có).
+ Kiểm tra, xác nhận sơ đồ tài sản gắn liền với đất đối với tổ chức
trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài,
người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư mà sơ đồ
đó chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động
xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ.
+ Kiểm tra hồ sơ đăng ký; xác minh thực địa trong trường hợp cần
thiết; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy
chứng nhận vào đơn đăng ký.
+ Gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản
đăng ký đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không
có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ theo quy
định.
Bước 3: Cơ quan quản lý nhà nước đối với tài sản gắn liền với đất có
trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Văn phòng đăng ký đất đai trong
thời hạn không quá 5 ngày làm việc.
Bước 4: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc
như sau:
- Cập nhật thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất, đăng ký vào hồ
sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có);
- Gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu
nghĩa vụ tài chính (trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp
nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ theo quy định của pháp luật);
chuẩn bị hồ sơ để cơ quan tài nguyên và môi trường trình ký cấp Giấy
chứng nhận.
Bước 5. Trong thời gian 05 ngày làm việc, cơ quan Tài nguyên và Môi
trường thực hiện các công việc sau:
- Kiểm tra hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận.
- Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất
đai.
Bước 6. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm:
+ Cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơ
sở dữ liệu đất đai;
+ Trả kết quả giải quyết cho người được cấp sau khi đã nộp chứng từ
hoàn thành nghĩa vụ tài chính (hoặc đã ký hợp đồng thuê đất hoặc được
miễn nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính) hoặc gửi
Giấy chứng nhận cho Ủy ban nhân dân cấp xã để trả kết quả cho người
được cấp đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
nộp hồ sơ tại cấp xã.
+ Xác nhận vào bản chính giấy tờ việc đã cấp Giấy chứng nhận theo
quy định.
+ Trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận hoặc ký
cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp được ủy quyền theo quy
định đối với trường hợp thửa đất gốc và diện tích đất tăng thêm đã có
Giấy chứng nhận.
Bước 7. Người được cấp Giấy chứng nhận nhận lại bản chính giấy tờ
đã được xác nhận cấp Giấy chứng nhận và Giấy chứng nhận.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
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nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
hồ sơ:
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo mẫu số 04a/ĐK);
- Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và
Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây
gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) đối với trường hợp đăng ký về
quyền sử dụng đất;
- Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị
định số 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu
tài sản gắn liền với đất.
Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng
thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy
tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với
hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng);
- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc
miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu
có);
- Trường hợp có đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền
kề phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa
án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề,
kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà
người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế.
* Các giấy tờ Quy định tại Điều 100 Luật Đất đai; Điều 18, 31, 32, 33 và
34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP được đính kèm tại Phụ lục.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thời gian giải quyết:
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy
định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời
gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính
thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm
pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện
kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt
khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở
Đối tượng thực hiện:
nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại
Việt Nam.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện
Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất
đai cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan quản lý
nhà nước về nhà ở, công trình xây dựng, nông nghiệp, cơ quan thuế,
Phòng Tài nguyên và Môi trường.
- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
Kết quả:
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất.
- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận lần đầu (cấp mới)
Phí, Lệ phí:
* Hộ gia đình, cá nhân tại các phường thị trấn
- Cấp Giấy chứng nhận QSD đất: 25.000 đồng/giấy
- Cấp Giấy chứng nhận QSD đất, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với
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Tên mẫu đơn, tờ khai:

Yêu cầu, điều kiện:

Căn cứ pháp lý:

đất:100.000 đồng/giấy
- Cấp Giấy chứng nhận chỉ có tài sản gắn liền với đất: 75.000
đồng/giấy
* Hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực còn lại
- Cấp Giấy chứng nhận QSD đất: 15.000 đồng/giấy
- Cấp Giấy chứng nhận QSD đất, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với
đất: 70.000 đồng/giấy
- Cấp Giấy chứng nhận chỉ có tài sản gắn liền với đất: 50.000
đồng/giấy
* Đối tượng được miễn nộp Phí, Lệ phí: Hộ gia đình, cá nhân ở nông
thôn (hoặc sản xuất kinh danh nông, lâm, ngư nghiệp), trừ hộ gia đình,
cá nhân tại các phường, thị trấn; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân đồng
bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có công cách mạng.
- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 04a/ĐK Thông tư số
24/2014/TT-BTNMT).
- Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung tài sản
gắn liền với đất (Mẫu số 04b/ĐK Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT).
- Danh sách các thửa đất nông nghiệp của cùng một người sử dụng,
người được giao quản lý đất (Mẫu số 04c/ĐK Thông tư số 24/2014/TTBTNMT).
- Danh sách tài sản gắn liền với đất trên cùng một thửa đất (Mẫu số
04d/ĐK Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT).
Đối với trường hợp chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng
trồng thì vốn để trồng rừng, tiền đã trả cho việc nhận chuyển nhượng
rừng hoặc tiền nộp cho Nhà nước khi được giao rừng có thu tiền không
có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.
- Luật đất đai năm 2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum.
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Phụ lục: CHI TIẾT CÁC ĐIỀU 100 LUẬT ĐẤT ĐAI 2013; ĐIỀU 18, 31, 32, 33 VÀ 34
CỦA NGHỊ ĐỊNH 43/2014/NĐ-CP NGÀY 15/5/2014 CỦA CHÍNH PHỦ CỤ THỂ NHƯ SAU
Điều 100. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về
quyền sử dụng đất
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì
được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
và không phải nộp tiền sử dụng đất:
a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền
cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính
phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam;
b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc
có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993;
c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ
giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;
d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày
15/10/1993 được UBND cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993;
đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
theo quy định của pháp luật;
e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử
dụng đất;
g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15/10/1993 theo quy định của Chính phủ.
2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại điểm 1 trên
đây mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có
chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày 01/7/2013 chưa thực hiện thủ tục chuyển
quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và đất đó không có tranh chấp thì được cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
3. Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân,
quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết
định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã
được thi hành thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của
pháp luật.
4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày
15/10/1993 đến ngày 01/7/2014 mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì được cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện
nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật.
5. Cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ
họ; đất nông nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 131 của Luật Đất đai 2013 và đất đó không có tranh
chấp, được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng thì được cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Điều 18. Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 100 của
Luật Đất đai
Các giấy tờ khác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều
100 của Luật Đất đai có tên người sử dụng đất, bao gồm:
1. Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18/12/1980.
2. Một trong các giấy tờ được lập trong quá trình thực hiện đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị số
299-TTg ngày 10/11/1980 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạng và đăng ký
thống kê ruộng đất trong cả nước do cơ quan nhà nước đang quản lý, bao gồm:
a) Biên bản xét duyệt của Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã xác định người đang sử dụng đất
là hợp pháp;
b) Bản tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp pháp do UBND cấp xã hoặc Hội đồng đăng ký
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ruộng đất cấp xã hoặc cơ quan quản lý đất đai cấp huyện, cấp tỉnh lập;
c) Đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất đối với trường hợp không có giấy tờ quy định tại
Điểm g2.a và Điểm g2.b trên đây.
3. Dự án hoặc danh sách hoặc văn bản về việc di dân đi xây dựng khu kinh tế mới, di dân tái
định cư được UBND cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
4. Giấy tờ của nông trường, lâm trường quốc doanh về việc giao đất cho người lao động trong
nông trường, lâm trường để làm nhà ở (nếu có).
5. Giấy tờ có nội dung về quyền sở hữu nhà ở, công trình; về việc xây dựng, sửa chữa nhà ở,
công trình được UBND cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, xây dựng
chứng nhận hoặc cho phép.
6. Giấy tờ tạm giao đất của UBND cấp huyện, cấp tỉnh; Đơn đề nghị được sử dụng đất được
UBND cấp xã, hợp tác xã nông nghiệp phê duyệt, chấp thuận trước ngày 01/7/1980 hoặc được
UBND cấp huyện, cấp tỉnh phê duyệt, chấp thuận.
7. Giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất cho cơ quan, tổ chức để bố trí
đất cho cán bộ, công nhân viên tự làm nhà ở hoặc xây dựng nhà ở để phân (cấp) cho cán bộ, công
nhân viên bằng vốn không thuộc ngân sách nhà nước hoặc do cán bộ, công nhân viên tự đóng góp
xây dựng. Trường hợp xây dựng nhà ở bằng vốn ngân sách nhà nước thì phải bàn giao quỹ nhà ở đó
cho cơ quan quản lý nhà ở của địa phương để quản lý, kinh doanh theo quy định của pháp luật.
8. Bản sao giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật đất đai và các giấy tờ quy định tại các điểm
2,3,4,5,6 và 7 Điều này có xác nhận của UBND cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý chuyên
ngành cấp huyện, cấp tỉnh đối với trường hợp bản gốc giấy tờ này đã bị thất lạc và cơ quan nhà
nước không còn lưu giữ hồ sơ quản lý việc cấp loại giấy tờ đó.
Điều 31. Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
Chủ sở hữu nhà ở thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở và có
giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp về nhà ở thì được chứng nhận quyền sở hữu theo quy
định sau đây:
1. Hộ gia đình, cá nhân trong nước phải có một trong các loại giấy tờ sau:
a) Giấy phép xây dựng nhà ở đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của
pháp luật về xây dựng.
Trường hợp nhà ở đã xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được cấp thì phải có ý kiến
bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác nhận diện tích xây dựng không
đúng giấy phép không ảnh hưởng đến an toàn công trình và nay phù hợp với quy hoạch xây dựng
đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
b) Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại Nghị định số 61/CP ngày
05/7/1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở hoặc giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở
thuộc sở hữu nhà nước từ trước ngày 05/7/1994;
c) Giấy tờ về giao hoặc tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết;
d) Giấy tờ về sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ mà nhà đất đó không
thuộc diện Nhà nước xác lập sở hữu toàn dân theo quy định tại Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày
26/11/2003 của Quốc hội khóa XI về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình
thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày
01/7/1991, Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc
hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện
các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991;
đ) Giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng cho hoặc đổi hoặc nhận thừa kế nhà ở đã có chứng nhận
của công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Trường hợp nhà ở do mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế kể từ ngày 01/7/2006 thì phải có văn
bản về giao dịch đó theo quy định của pháp luật về nhà ở.
Trường hợp nhà ở do mua của doanh nghiệp đầu tư xây dựng để bán thì phải có hợp đồng mua
bán nhà ở do hai bên ký kết;
e) Bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền giải quyết được quyền sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp luật;
g) Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu nhà ở có một trong những giấy tờ quy
định tại các Điểm a, b, c, d, đ và e Khoản này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác thì phải có một
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trong các giấy tờ về mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở trước ngày 01/7/2006 có chữ
ký của các bên có liên quan và phải được UBND cấp xã xác nhận; trường hợp nhà ở do mua, nhận
tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở trước ngày 01/7/2006 mà không có giấy tờ về việc đã mua bán,
nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở có chữ ký của các bên có liên quan thì phải được Ủy ban
nhân dân cấp xã xác nhận về thời điểm mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở đó.
Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu nhà ở có một trong những giấy tờ quy định
tại các Điểm a, b, c, d, đ và e khoản này mà hiện trạng nhà ở không phù hợp với giấy tờ đó thì phần
nhà ở không phù hợp với giấy tờ phải được UBND cấp xã xác nhận như quy định tại Điểm h Khoản
này;
h) Trường hợp cá nhân trong nước không có một trong những giấy tờ quy định tại các Điểm a, b,
c, d, đ và e Khoản này thì phải có giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở đã hoàn
thành xây dựng trước ngày 01/7/2006, được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất, quy
hoạch xây dựng hoặc phải phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng sau khi có quy hoạch sử
dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn theo quy định của
pháp luật. Trường hợp nhà ở hoàn thành xây dựng kể từ ngày 01/7/2006 trở về sau thì phải có giấy
tờ xác nhận của UBND cấp xã về nhà ở không thuộc trường hợp phải xin giấy phép xây dựng và
đáp ứng điều kiện về quy hoạch như trường hợp nhà ở xây dựng trước ngày 01/7/2006; trường hợp
nhà ở thuộc đối tượng phải xin phép xây dựng mà không xin phép thì phải có giấy tờ của cơ quan
quản lý về xây dựng cấp huyện chấp thuận cho tồn tại nhà ở đó.
2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam phải có các giấy tờ sau:
a) Giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng cho hoặc nhận thừa kế nhà ở hoặc được sở hữu nhà ở
thông qua hình thức khác theo quy định của pháp luật về nhà ở;
b) Một trong các giấy tờ của bên chuyển quyền quy định tại Khoản 3.1 và Khoản 3.3 Điều này.
3. (Khoản này áp dụng đối với Tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực
hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài)
4. Trường hợp chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là người sử dụng đất ở thì ngoài giấy tờ chứng
minh về quyền sở hữu nhà ở theo quy định tại các Khoản 1, 2 Điều này, phải có hợp đồng thuê đất
hoặc hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc văn bản chấp thuận của người sử
dụng đất đồng ý cho xây dựng nhà ở đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp
luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
Điều 32. Chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở
Chủ sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở được chứng nhận quyền sở hữu theo quy
định sau đây:
1. Hộ gia đình, cá nhân trong nước, cộng đồng dân cư phải có một trong các loại giấy tờ sau:
a) Giấy phép xây dựng công trình đối với trường hợp phải xin phép xây dựng theo quy định của
pháp luật về xây dựng.
Trường hợp công trình đã xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được cấp thì phải có ý
kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác nhận diện tích xây dựng
không đúng giấy phép không ảnh hưởng đến an toàn công trình và nay phù hợp với quy hoạch xây
dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
b) Giấy tờ về sở hữu công trình xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ, trừ
trường hợp Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng;
c) Giấy tờ mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế công trình xây dựng theo quy định của pháp luật
đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định;
d) Giấy tờ của Tòa án nhân dân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở
hữu công trình xây dựng đã có hiệu lực pháp luật;
đ) Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có một trong những
giấy tờ quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác thì phải
có một trong các giấy tờ mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế công trình xây dựng trước ngày 01/7/2004
có chữ ký của các bên có liên quan và được UBND từ cấp xã trở lên xác nhận; trường hợp mua,
nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế công trình xây dựng trước ngày 01/7/2004 mà không có giấy tờ về
việc đã mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế có chữ ký của các bên có liên quan thì phải được
UBND cấp xã xác nhận vào đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà
ở và tài sản khác gắn liền với đất về thời điểm mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế công trình xây
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dựng đó.
Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu công trình có một trong những giấy tờ quy
định tại các Điểm a, b, c, và d Khoản này mà hiện trạng công trình không phù hợp với giấy tờ đó thì
phần công trình không phù hợp với giấy tờ phải được UBND cấp xã xác nhận như quy định tại
Điểm e Khoản này;
e) Trường hợp cá nhân trong nước không có một trong những giấy tờ quy định tại các Điểm a, b,
c và d Khoản này thì phải được UBND cấp xã xác nhận công trình đã hoàn thành xây dựng trước
ngày 01/7/2004 và công trình được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây
dựng hoặc phải phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng sau khi có quy hoạch sử dụng đất,
quy hoạch xây dựng.
Trường hợp công trình hoàn thành xây dựng từ ngày 01/7/2004 thì phải có giấy tờ xác nhận của
UBND cấp xã về công trình xây dựng không thuộc trường hợp phải xin giấy phép xây dựng và đáp
ứng điều kiện về quy hoạch như trường hợp xây dựng trước ngày 01/7/2004; trường hợp công trình
thuộc đối tượng phải xin phép xây dựng mà không xin phép thì phải có giấy tờ của cơ quan quản lý
về xây dựng cấp huyện chấp thuận cho tồn tại công trình đó.
Điều 33. Chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng
Chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng mà vốn để trồng rừng, tiền đã trả cho việc nhận chuyển
nhượng rừng hoặc tiền nộp cho Nhà nước khi được giao rừng có thu tiền không có nguồn gốc từ
ngân sách nhà nước và có một trong các giấy tờ sau đây thì được chứng nhận quyền sở hữu:
1. Giấy chứng nhận hoặc một trong các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều
18 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP mà trong đó xác định Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận
quyền sử dụng đất để trồng rừng sản xuất;
2. Giấy tờ về giao rừng sản xuất là rừng trồng;
3. Hợp đồng hoặc văn bản về việc mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế đối với rừng sản xuất là
rừng trồng đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật;
4. Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
giải quyết được quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng đã có hiệu lực pháp luật;
5. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư không có giấy tờ quy định tại các Khoản
1, 2, 3 và 4 Điều này mà đã trồng rừng sản xuất bằng vốn của mình thì phải được Văn phòng đăng
ký đất đai xác nhận có đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật
đất đai;
8. Trường hợp chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng không đồng thời là người sử dụng đất thì
ngoài giấy tờ theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này, phải có văn bản thỏa thuận của
người sử dụng đất cho phép sử dụng đất để trồng rừng đã được công chứng hoặc chứng thực theo
quy định của pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất
đai.
Điều 34. Chứng nhận quyền sở hữu cây lâu năm
Chủ sở hữu cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu khi có một trong các giấy tờ sau:
1. Giấy chứng nhận hoặc một trong các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều
18 của Nghị định này mà trong đó xác định Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử
dụng đất để trồng cây lâu năm phù hợp với mục đích sử dụng đất ghi trên giấy tờ đó;
2. Hợp đồng hoặc văn bản về việc mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế đối với cây lâu năm đã
được công chứng hoặc chứng thực theo quy định;
3. Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
giải quyết được quyền sở hữu cây lâu năm đã có hiệu lực pháp luật;
4. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư không có giấy tờ quy định tại các Khoản
1, 2 và 3 Điều này thì phải được Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận có đủ điều kiện được công
nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai;
6. Trường hợp chủ sở hữu cây lâu năm không đồng thời là người sử dụng đất thì ngoài giấy tờ
theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4 Điều này, phải có văn bản thỏa thuận của người sử dụng đất
cho phép sử dụng đất để trồng cây lâu năm đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của
pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN
SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN
KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Mẫu số 04a/ĐK
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng,
thống nhất với giấy tờ xuất trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số:......Quyển....
Ngày…... / ...… / .......…
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Kính gửi:...........................................................
I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………
….............................................................................................................................
1.2. Địa chỉ thường trú (1): …………………………………………………….
2. Đề nghị: - Đăng ký QSDĐ
Đăng ký quyền quản lý đất
(Đánh dấu √ vào ô
trống
lựa chọn)
- Cấp GCN đối với đất
Cấp GCN đối với tài sản trên đất
3. Thửa đất đăng ký (2)………………………………………………………………..
3.1.Thửa đất số: …………....………..….; 3.2. Tờ bản đồ số: …….……………....…;
3.3. Địa chỉ tại: ................................................................................................................;
3.4. Diện tích: …..….... m2; sử dụng chung: .................... m2; sử dụng riêng: …............. m2;
3.5. Sử dụng vào mục đích: ..........................................., từ thời điểm:………….......;
3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất: ...........................................................................;
3.7. Nguồn gốc sử dụng (3):..........................................................................................................;
3.8. Có quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất số……., của ………………….., nội dung quyền sử
dụng……………………………………………………………………………………………..;
4. Tài sản gắn liền với đất(Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận quyền sở hữu tài sản)
4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:
a) Loại nhà ở, công trình(4): .................................................................................................................................... ;
b) Diện tích xây dựng: ................ (m2);
c) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): .............................................................. ;
d) Sở hữu chung: ………………................... m2, sở hữu riêng: ....................................................................... m2;
đ) Kết cấu:………………………………………....; e) Số tầng: ........................................................................... ;
g) Thời hạn sở hữu đến: ..........................................................................................................................................
(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện
tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)
4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:

4.3. Cây lâu năm:

a) Loại cây chủ yếu: ……………………..;
b) Diện tích: ……………………. m2;
c) Nguồn gốc tạo lập:
- Tự trồng rừng:
- Nhà nước giao không thu tiền:
- Nhà nước giao có thu tiền:
- Nhận chuyển quyền:
- Nguồn vốn trồng, nhận quyền: ………......…
d) Sở hữu chung: .…… m2, Sở hữu riêng: .…… m2;
đ) Thời hạn sở hữu đến: ………………………….

a) Loại cây chủ yếu:………………;
b) Diện tích: …………………. m2;
c) Sở hữu chung:.………… m2,
Sở hữu riêng:…............... m2 ;
d) Thời hạn sở hữu đến: …………….
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5. Những giấy tờ nộp kèm theo: ………………………………………………………………...
....................................................................................................................................................................................
6.Có nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: ………..…………......………………...
Đề nghị khác : …………………………..…………………………………………………….
Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm
trước pháp luật.
……………, ngày .... tháng ... năm ......
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 5
(Xác nhận đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu
nhà ở, trừ trường hợp mua nhà, đất của tổ chức đầu tư xây dựng nhà ở để bán)
1. Nội dung kê khai so với hiện trạng: ................................................................................................................…
2. Nguồn gốc sử dụng đất: .........................................................................................
3. Thời điểm sử dụng đất vào mục đích đăng ký :………...……………………..... ..
4. Thời điểm tạo lập tài sản gắn liền với đất :……………………………………..
5. Tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất:.……….….........................
6. Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng:………….........................
7. Nội dung khác :………………………………………………………….........
Ngày……. tháng…… năm …...
Công chức địa chính
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày……. tháng…… năm …...
TM. Uỷ ban nhân dân
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

(Trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì không xác
nhận các nội dung tại các Điểm 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Mục này; đăng ký riêng về đất thì không xác nhận nội
dung Điểm 4; đăng ký riêng tài sản thì không xác nhận nội dung Điểm 2 và Điểm 3 Mục này )
III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
................................................................................................................................................................................
………………… .................................................................................................................................................
(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa
đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý)
Ngày……. tháng…… năm …...
Ngày……. tháng…… năm …...
Người kiểm tra
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn:
(1) Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông” (hoặc “Hộ bà”), sau đó ghi họ tên, năm
sinh, số giấy chứng minh nhân dân (nếu có) của hai vợ chồng chủ hộ (người có chung quyền sử dụng đất của hộ). Tổ chức
ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn bản).
Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp hộ
chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo).
(2) Trường hợp đăng ký nhiều thửa đất nông nghiệp mà không đề nghị cấp giấy hoặc đề nghị cấp chung một GCN nhiều
thửa đất nông nghiệp thì tại dòng đầu của điểm 3 mục I chỉ ghi tổng số thửa và kê khai từng thửa vào danh sách kèm theo
(Mẫu 04c/ĐK).
(3) Ghi cụ thể: được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay thuê trả tiền
hàng nămhoặc nguồn gốc khác.
(4) Ghi cụ thể: Nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư, văn phòng, nhà xưởng, nhà kho,…
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Mẫu số 04b/ĐK
DANH SÁCH NGƯỜI SỬ DỤNG CHUNG THỬA ĐẤT,
CHỦ SỞ HỮU CHUNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Kèm theo Đơn đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất
của:...................................................................)
Sử dụng chung thửa đất

; Sở hữu chung tài sản gắn liền với đất

(đánh dấu vào ô trống lựa chọn)

Tại thửa đất số: ......... Tờ bản đồ số: ......... Thuộc xã: …...... huyện …...... tỉnh …......

Số
thứ
tự

Tên người sử
dụng đất, chủ
sở hữu tài sản
gắn liền với
đất

Năm
sinh

(1)

(2)

(3)

Giấy tờ pháp nhân, nhân thân của người sử
dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
Loại
giấy
tờ

Số

Ngày, tháng,
năm cấp

Cơ quan cấp

(4)

(5)

(6)

(7)

Địa
chỉ

Ghi
chú

Ký
tên

(8)

(9)

(10)

Hướng dẫn:
- Mẫu này áp dụng đối với trường hợp thửa đất, tài sản gắn liền với đất của chung nhiều tổ chức hoặc
nhiều hộ gia đình, cá nhân hoặc gồm cả tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; trừ trường hợp đất làm nhà chung
cư.
- Tên người sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được ghi đầy đủ theo giấy CMND, hộ chiếu, Quyết
định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh, GCN đầu tư; hộ gia đình phải ghi tên hai vợ chồng người đại
diện
- Các cột 4, 5, 6 và 7: Ghi thông tin về Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (đối với hộ gia đình, cá nhân);
Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh, GCN đầu tư (đối với tổ chức);
- Trường hợp xác định được tỷ lệ (%) hoặc diện tích thuộc quyền sử dụng, sở hữu của từng người thì
ghi tỷ lệ (%) hoặc diện tích của từng người vào cột “Ghi chú”.
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Mẫu số 04c/ĐK
DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT
CỦA CÙNG MỘT NGƯỜI SỬ DỤNG, NGƯỜI ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ
(Kèm theo Đơn đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất
của:...................................................................)
Xã ...…... huyện ......… tỉnh ......…

Số thứ
tự

Thửa
đất số

Tờ
bản đồ
số

(1)

(2)

(3)

Địa chỉ thửa đất

(4)

Diện tích
(m )

Mục đích sử
dụng đất

(5)

(6)

2

Ghi chú: Mẫu này sử dụng cho trường hợp người sử dụng
nhiều thửa đất nông nghiệp có nhu cầu cấp chung 01 GCN
và trường hợp người được nhà nước giao quản lý đất đăng
ký nhiều thửa đất.
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Thời
hạn
sử dụng
đất

Nguồn gốc sử
dụng đất

(7)

(8)

…...…..., ngày …... tháng …... năm …...
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Mẫu số 04d/ĐK
DANH SÁCH TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN CÙNG MỘT THỬA ĐẤT
(Kèm theo Đơn đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất
của:...................................................................)
Tại thửa đất số: ......... Tờ bản đồ số: ......... Thuộc xã: …...... huyện …...... tỉnh …......

Tên tài
sản gắn
liền với
đất

Diện tích xây
dựng hoặc
diện tích
chiếm đất
(m2)

Diện tích
sàn (m2)
hoặc công
suất công
trình

(1)

(2)

(3)

Đặc điểm của tài sản
(số tầng, cấp (hạng),
Hình thức sở kết cấu đối với nhà
hữu (chung,
ở, công trình xây
riêng)
dựng; loại cây chủ
yếu đối với rừng sản
xuất và cây lâu năm)
(4)

(5)

Thời hạn sở
hữu

(6)

Người kê khai
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu - nếu có)
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11. Thủ tục: Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà
ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu
không đồng thời là người sử dụng đất
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người sử dụng đất nộp hồ sơ trực tiếp Chi nhánh Văn phòng
Đăng ký đất đai hoặc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện hoặc qua dịch vụ
bưu chính công ích..
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân
cấp xã nếu có nhu cầu.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật)
Bước 2: Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong
thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo
và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy
định.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ, hợp lệ thì
ghi vào Sổ theo dõi và Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả. Đồng thời,
chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Thời gian
thực hiện trong ngày.
- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy
ban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện:
+ Thông báo cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trích
đo địa chính thửa đất hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do
người sử dụng đất nộp (nếu có) đối với nơi chưa có bản đồ địa chính.
+ Kiểm tra hồ sơ; xác nhận hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng tài sản
gắn liền với đất so với nội dung kê khai đăng ký; xác nhận nguồn gốc
và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp đất, sự phù hợp với quy
hoạch đối với trường hợp không có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng
đất; xác nhận tình trạng tranh chấp quyền sở hữu tài sản đối với trường
hợp không có giấy tờ về quyền sở hữu tài sản; xác nhận thời điểm tạo
lập tài sản, thuộc hay không thuộc trường hợp phải cấp phép xây dựng,
sự phù hợp với quy hoạch được duyệt đối với nhà ở, công trình xây
dựng; xác nhận sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng nếu chưa có xác
nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc
hoạt động đo đạc bản đồ.
+ Niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình
trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban
nhân dân cấp xã và khu dân cư nơi có đất, tài sản gắn liền với đất trong
thời hạn 15 ngày; xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung
công khai và gửi hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
- Trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa cấp huyện thì Chi nhánh
Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc như sau:
+ Gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã để lấy ý kiến xác nhận hiện
trạng sử dụng đất, hiện trạng tài sản gắn liền với đất so với nội dung kê
khai đăng ký; xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng
tranh chấp đất, sự phù hợp với quy hoạch đối với trường hợp không có
giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất; xác nhận tình trạng tranh chấp
quyền sở hữu tài sản đối với trường hợp không có giấy tờ về quyền sở
hữu tài sản; xác nhận thời điểm tạo lập tài sản, thuộc hay không thuộc
trường hợp phải cấp phép xây dựng, sự phù hợp với quy hoạch được
duyệt đối với nhà ở, công trình xây dựng; xác nhận sơ đồ nhà ở hoặc
công trình xây dựng nếu chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp
nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ; xác nhận
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hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; niêm yết công
khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp,
nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất; xem xét giải quyết các ý kiến
phản ánh về nội dung công khai và gửi hồ sơ đến Chi nhánh Văn
phòng đăng ký đất đai đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng
đồng dân cư nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
+ Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất ở nơi
chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng
ranh giới sử dụng đất đã thay đổi hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính
thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có).
+ Kiểm tra, xác nhận sơ đồ tài sản gắn liền với đất đối với tổ chức
trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài,
người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư mà sơ đồ
đó chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động
xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ.
+ Kiểm tra hồ sơ đăng ký; xác minh thực địa trong trường hợp cần
thiết; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy
chứng nhận vào đơn đăng ký.
+ Gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản
đăng ký đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không
có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ theo quy
định.
Bước 3: Cơ quan quản lý nhà nước đối với tài sản gắn liền với đất có
trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký
đất đai trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc.
Bước 4. Chi Cục thuế ra thông báo xác định nghĩa vụ tài chính cho
người sử dụng đất và gửi thông báo cho người sử dụng đất theo quy
định.
(Người sử dụng đất nộp thuế và gửi giấy nộp tiền đến Bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả).
Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển giấy nộp tiền đến Chi
nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.
Bước 6. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện các công việc
như sau:
+ Kiểm tra hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng
nhận;
+ Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.
Bước 7. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh có trách nhiệm thẩm tra trình
Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận và đồng thời gửi
giấy chứng nhận về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.
Bước 8. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện việc:
+ Cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính; cơ sở dữ liệu đất đai; sao y giấy
chứng nhận đưa vào lưu trữ
+ Đồng thời chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 9: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho người sử dụng
đất và trả kết quả cho người sử dụng đất; thu phí, lệ phí theo quy định.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng I) Thành phần hồ sơ bao gồm:
1) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hồ sơ:
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo Mẫu số 04a/ĐK);
2) Một trong các giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở đối với trường hợp tài
sản là nhà ở (bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực hoặc
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bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm
tra đối chiếu và xác nhận vào bản sao hoặc bản chính):
2.1) Hộ gia đình, cá nhân trong nước phải có một trong các loại giấy tờ
sau:
- Giấy phép xây dựng nhà ở đối với trường hợp phải xin giấy phép xây
dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Trường hợp nhà ở đã
xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được cấp thì phải có ý
kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác
nhận diện tích xây dựng không đúng giấy phép không ảnh hưởng đến
an toàn công trình và nay phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ
quan có thẩm quyền phê duyệt;
- Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại
Nghị định số 61/CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ về mua bán và
kinh doanh nhà ở hoặc giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà ở thuộc sở hữu
nhà nước từ trước ngày 05/07/1994;
- Giấy tờ về giao hoặc tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại
đoàn kết;
- Giấy tờ về sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời
kỳ mà nhà đất đó không thuộc diện Nhà nước xác lập sở hữu toàn dân
theo quy định tại Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 /11/ 2003 của
Quốc hội khoá XI về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng
trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính
sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991, Nghị quyết số
755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ
Quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về
nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và
chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991;
- Giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng cho hoặc đổi hoặc nhận thừa kế
nhà ở đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban
nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Trường hợp
nhà ở do mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế kể từ ngày 01/7/2006
thì phải có văn bản về giao dịch đó theo quy định của pháp luật về nhà
ở. Trường hợp nhà ở do mua của doanh nghiệp đầu tư xây dựng để bán
thì phải có hợp đồng mua bán nhà ở do hai bên ký kết;
- Bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ
quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu nhà ở đã
có hiệu lực pháp luật;
- Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu nhà ở có một
trong những giấy tờ quy định mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác thì
phải có một trong các giấy tờ về mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận
thừa kế nhà ở trước ngày 01/7/2006 có chữ ký của các bên có liên quan
và phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận; trường hợp nhà ở do
mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở trước ngày 01/7/2006 mà
không có giấy tờ về việc đã mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế
nhà ở có chữ ký của các bên có liên quan thì phải được Ủy ban nhân
dân cấp xã xác nhận về thời điểm mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa
kế nhà ở đó. Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu nhà
ở có một trong những giấy tờ theo quy định mà hiện trạng nhà ở không
phù hợp với giấy tờ đó thì phần nhà ở không phù hợp với giấy tờ phải
được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận về nhà ở không thuộc trường
hợp phải xin giấy phép xây dựng và đáp ứng điều kiện về quy hoạch
như trường hợp nhà ở xây dựng trước ngày 01/7/2006;
- Trường hợp cá nhân trong nước không có một trong những giấy tờ về
quyền sở hữu nhà ở thì phải có giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân
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cấp xã về nhà ở đã hoàn thành xây dựng trước ngày 01/7/2006, được
xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng
hoặc phải phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng sau khi có
quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch
điểm dân cư nông thôn theo quy định của pháp luật. Trường hợp nhà ở
hoàn thành xây dựng kể từ ngày 01/7/2006 trở về sau thì phải có giấy
tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở không thuộc trường
hợp phải xin giấy phép xây dựng và đáp ứng điều kiện về quy hoạch
như trường hợp nhà ở xây dựng trước ngày 01/7/2006; trường hợp nhà
ở thuộc đối tượng phải xin phép xây dựng mà không xin phép thì phải
có giấy tờ của cơ quan quản lý về xây dựng cấp huyện chấp thuận cho
tồn tại nhà ở đó.
2.2) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam
phải có các giấy tờ sau:
- Giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng cho hoặc nhận thừa kế nhà ở hoặc
được sở hữu nhà ở thông qua hình thức khác theo quy định của pháp
luật về nhà ở;
- Một trong các giấy tờ của bên chuyển quyền.
3) Một trong các giấy tờ về quyền sở hữu công trình xây dựng đối với
trường hợp chúng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (bản sao
giấy tờ đã công chứng hoặc chứng thực hoặc bản sao giấy tờ và xuất
trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác
nhận vào bản sao hoặc bản chính):
- Giấy phép xây dựng công trình đối với trường hợp phải xin phép xây
dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Trường hợp công trình
đã xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được cấp thì phải có
ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng
xác nhận diện tích xây dựng không đúng giấy phép không ảnh hưởng
đến an toàn công trình và nay phù hợp với quy hoạch xây dựng đã
được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
- Giấy tờ về sở hữu công trình xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp
qua các thời kỳ, trừ trường hợp Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng;
- Giấy tờ mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế công trình xây dựng
theo quy định của pháp luật đã được công chứng hoặc chứng thực theo
quy định;
- Giấy tờ của Toà án nhân dân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền
giải quyết được quyền sở hữu công trình xây dựng đã có hiệu lực pháp
luật;
- Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu công trình xây
dựng có một trong những giấy tờ quy định tại các Điểm a, b, c và d
Khoản này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác thì phải có một trong
các giấy tờ mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế công trình xây dựng trước
ngày 01/7/2004 có chữ ký của các bên có liên quan và được Ủy ban
nhân dân từ cấp xã trở lên xác nhận; trường hợp mua, nhận tặng cho,
đổi, nhận thừa kế công trình xây dựng trước ngày 01/7/2004 mà không
có giấy tờ về việc đã mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế có chữ
ký của các bên có liên quan thì phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác
nhận vào đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất về thời điểm mua, nhận
tặng cho, đổi, nhận thừa kế công trình xây dựng đó.
Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu công trình có một
trong những giấy tờ về quyền sở hữu công trình mà hiện trạng công
trình không phù hợp với giấy tờ đó hoặc thì phần công trình không phù
hợp với giấy tờ phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận công trình
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đã hoàn thành xây dựng trước ngày 01/7/2004 và công trình được xây
dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hoặc
phải phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng sau khi có quy
hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng.
- Trường hợp cá nhân trong nước không có một trong những giấy tờ về
quyền sở hữu công trình thì phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác
nhận công trình đã hoàn thành xây dựng trước ngày 01/7/2004 và công
trình được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch
xây dựng hoặc phải phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng
sau khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng.
Trường hợp công trình hoàn thành xây dựng từ ngày 01/7/2004 thì phải
có giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về công trình xây
dựng không thuộc trường hợp phải xin giấy phép xây dựng và đáp ứng
điều kiện về quy hoạch như trường hợp xây dựng trước ngày
01/7/2004; trường hợp công trình thuộc đối tượng phải xin phép xây
dựng mà không xin phép thì phải có giấy tờ của cơ quan quản lý về
xây dựng cấp huyện chấp thuận cho tồn tại công trình đó.
4) Một trong các giấy tờ sau đối với trường hợp chứng nhận quyền sở
hữu rừng sản xuất là rừng trồng (bản sao giấy tờ đã có công chứng
hoặc chứng thực hoặc bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán
bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản sao hoặc
bản chính):
- Giấy chứng nhận hoặc một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất,
quyền sở hưu tài sản gắn liền với đất nêu tại Khoản 2 trên đây mà
trong đó xác định Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử
dụng đất để trồng rừng sản xuất;
- Giấy tờ về giao rừng sản xuất là rừng trồng;
- Hợp đồng hoặc văn bản về việc mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế
đối với rừng sản xuất là rừng trồng đã được công chứng hoặc chứng
thực theo quy định của pháp luật;
- Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà
nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu rừng sản xuất là
rừng trồng đã có hiệu lực pháp luật;
- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư không có giấy tờ
về quyền sở hữu rừng mà đã trồng rừng sản xuất bằng vốn của mình thì
phải được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận có đủ điều
kiện được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật
đất đai.
5) Một trong các giấy tờ sau đối với trường hợp chứng nhận quyền sở
hữu cây lâu năm (bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực
hoặc bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ
kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản sao hoặc bản chính):
- Giấy chứng nhận hoặc một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất
nêu tại Khoản 2 trên đây mà trong đó xác định Nhà nước giao đất, cho
thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất để trồng cây lâu năm phù hợp
với mục đích sử dụng đất ghi trên giấy tờ đó;
- Hợp đồng hoặc văn bản về việc mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế
đối với cây lâu năm đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy
định;
- Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà
nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu cây lâu năm đã có
hiệu lực pháp luật;
- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư không có giấy tờ
về quyền sở hữu cây lâu năm nêu trên đây thì phải được Chi nhánh
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Thời gian giải quyết:

Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:

Kết quả:
Phí, Lệ phí:

Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận có đủ điều kiện được công nhận
quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai.
6) Trường hợp chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là người sử dụng đất
ở thì ngoài giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất, phải có hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng
hợp tác kinh doanh hoặc văn bản chấp thuận của người sử dụng đất
đồng ý cho xây dựng, tạo lập tài sản được công chứng hoặc chứng thực
theo quy định của pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất
theo quy định của pháp luật về đất đai.
7) Sơ đồ về tài sản gắn liền với đất (trừ trường hợp trong giấy tờ về
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã có sơ đồ tài sản phù hợp với
hiện trạng);
8) Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp chứng nhận bổ sung
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;
9) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc
miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về tài sản gắn liền với đất (nếu có).
II) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy
định của pháp luật; thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử
dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử
dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở
nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại
Việt Nam.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký
đất đai cấp huyện
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan quản lý
nhà nước về nhà ở, công trình xây dựng, nông nghiệp, cơ quan thuế,
Phòng Tài nguyên và Môi trường.
- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất.
- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận lần đầu (cấp mới)
* Hộ gia đình, cá nhân tại các phường thị trấn
- Cấp Giấy chứng nhận QSD đất: 25.000 đồng/giấy
- Cấp Giấy chứng nhận QSD đất, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với
đất:100.000 đồng/giấy
- Cấp Giấy chứng nhận chỉ có tài sản gắn liền với đất: 75.000
đồng/giấy
* Hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực còn lại
- Cấp Giấy chứng nhận QSD đất: 15.000 đồng/giấy
- Cấp Giấy chứng nhận QSD đất, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với
đất:70.000 đồng/giấy
- Cấp Giấy chứng nhận chỉ có tài sản gắn liền với đất: 50.000
đồng/giấy
Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết khác trong hồ sơ địa chính:
10.000 đồng/lần.
* Đối tượng được miễn nộp Phí, Lệ phí: Hộ gia đình, cá nhân ở nông
thôn (hoặc sản xuất kinh danh nông, lâm, ngư nghiệp), trừ hộ gia đình,
cá nhân tại các phường, thị trấn; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân đồng
bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có công cách mạng.
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Tên mẫu đơn, tờ khai:

Yêu cầu, điều kiện:

Căn cứ pháp lý:

- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 04a/ĐK Thông tư số
24/2014/TT-BTNMT).
- Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung tài sản
gắn liền với đất (Mẫu số 04b/ĐK Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT).
- Danh sách tài sản gắn liền với đất trên cùng một thửa đất (Mẫu số
04d/ĐK Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT).
Đối với trường hợp chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng
trồng thì vốn để trồng rừng, tiền đã trả cho việc nhận chuyển nhượng
rừng hoặc tiền nộp cho Nhà nước khi được giao rừng có thu tiền không
có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.
- Luật đất đai năm 2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN
SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN
KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Mẫu số 04a/ĐK
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng,
thống nhất với giấy tờ xuất trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số:......Quyển....
Ngày…... / ...… / .......…
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Kính gửi:...........................................................
I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………
….............................................................................................................................
1.2. Địa chỉ thường trú (1): …………………………………………………….
2. Đề nghị: - Đăng ký QSDĐ
Đăng ký quyền quản lý đất
(Đánh dấu √ vào ô
trống lựa chọn)
- Cấp GCN đối với đất
Cấp GCN đối với tài sản trên đất
3. Thửa đất đăng ký (2)………………………………………………………………..
3.1.Thửa đất số: …………....………..….; 3.2. Tờ bản đồ số: …….……………....…;
3.3. Địa chỉ tại: ................................................................................................................;
3.4. Diện tích: …..….... m2; sử dụng chung: .................... m2; sử dụng riêng: …............. m2;
3.5. Sử dụng vào mục đích: ..........................................., từ thời điểm:………….......;
3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất: ...........................................................................;
3.7. Nguồn gốc sử dụng (3):..........................................................................................................;
3.8. Có quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất số……., của ………………….., nội dung quyền sử
dụng……………………………………………………………………………………………..;
4. Tài sản gắn liền với đất(Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận quyền sở hữu tài sản)
4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:
a) Loại nhà ở, công trình(4): .................................................................................................................................... ;
b) Diện tích xây dựng: ................ (m2);
c) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): .............................................................. ;
d) Sở hữu chung: ………………................... m2, sở hữu riêng: ....................................................................... m2;
đ) Kết cấu:………………………………………....; e) Số tầng: ........................................................................... ;
g) Thời hạn sở hữu đến: ..........................................................................................................................................
(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện
tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)
4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:

4.3. Cây lâu năm:

a) Loại cây chủ yếu: ……………………..;
b) Diện tích: ……………………. m2;
c) Nguồn gốc tạo lập:
- Tự trồng rừng:
- Nhà nước giao không thu tiền:
- Nhà nước giao có thu tiền:
- Nhận chuyển quyền:
- Nguồn vốn trồng, nhận quyền: ………......…
d) Sở hữu chung: .…… m2, Sở hữu riêng: .…… m2;
đ) Thời hạn sở hữu đến: ………………………….

a) Loại cây chủ yếu:………………;
b) Diện tích: …………………. m2;
c) Sở hữu chung:.………… m2,
Sở hữu riêng:…............... m2 ;
d) Thời hạn sở hữu đến: …………….
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5. Những giấy tờ nộp kèm theo: ………………………………………………………………...
....................................................................................................................................................................................
6.Có nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: ………..…………......………………...
Đề nghị khác : …………………………..…………………………………………………….
Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm
trước pháp luật.
……………, ngày .... tháng ... năm ......
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 5
(Xác nhận đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu
nhà ở, trừ trường hợp mua nhà, đất của tổ chức đầu tư xây dựng nhà ở để bán)
1. Nội dung kê khai so với hiện trạng: ................................................................................................................…
2. Nguồn gốc sử dụng đất: .........................................................................................
3. Thời điểm sử dụng đất vào mục đích đăng ký :………...……………………..... ..
4. Thời điểm tạo lập tài sản gắn liền với đất :……………………………………..
5. Tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất:.……….….........................
6. Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng:………….........................
7. Nội dung khác :………………………………………………………….........
Ngày……. tháng…… năm …...
Công chức địa chính
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày……. tháng…… năm …...
TM. Uỷ ban nhân dân
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

(Trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì không xác
nhận các nội dung tại các Điểm 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Mục này; đăng ký riêng về đất thì không xác nhận nội
dung Điểm 4; đăng ký riêng tài sản thì không xác nhận nội dung Điểm 2 và Điểm 3 Mục này )
III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
................................................................................................................................................................................
………………… .................................................................................................................................................
(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa
đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý)
Ngày……. tháng…… năm …...
Ngày……. tháng…… năm …...
Người kiểm tra
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn:
(1) Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông” (hoặc “Hộ bà”), sau đó ghi họ tên,
năm sinh, số giấy chứng minh nhân dân (nếu có) của hai vợ chồng chủ hộ (người có chung quyền sử dụng đất của hộ). Tổ
chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn
bản). Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp
hộ chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo).
(2) Trường hợp đăng ký nhiều thửa đất nông nghiệp mà không đề nghị cấp giấy hoặc đề nghị cấp chung một GCN
nhiều thửa đất nông nghiệp thì tại dòng đầu của điểm 3 mục I chỉ ghi tổng số thửa và kê khai từng thửa vào danh sách kèm
theo (Mẫu 04c/ĐK).
(3) Ghi cụ thể: được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay thuê trả tiền
hàng nămhoặc nguồn gốc khác.
(4) Ghi cụ thể: Nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư, văn phòng, nhà xưởng, nhà kho,…
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Mẫu số 04b/ĐK
DANH SÁCH NGƯỜI SỬ DỤNG CHUNG THỬA ĐẤT,
CHỦ SỞ HỮU CHUNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Kèm theo Đơn đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất
của:...................................................................)
Sử dụng chung thửa đất

; Sở hữu chung tài sản gắn liền với đất

(đánh dấu vào ô trống lựa chọn)

Tại thửa đất số: ......... Tờ bản đồ số: ......... Thuộc xã: …...... huyện …...... tỉnh …......

Số
thứ
tự

Tên người sử
dụng đất, chủ
sở hữu tài sản
gắn liền với
đất

Năm
sinh

(1)

(2)

(3)

Giấy tờ pháp nhân, nhân thân của người sử
dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
Loại
giấy
tờ

Số

Ngày, tháng,
năm cấp

Cơ quan cấp

(4)

(5)

(6)

(7)

Địa
chỉ

Ghi
chú

Ký
tên

(8)

(9)

(10)

Hướng dẫn:
- Mẫu này áp dụng đối với trường hợp thửa đất, tài sản gắn liền với đất của chung nhiều tổ chức hoặc
nhiều hộ gia đình, cá nhân hoặc gồm cả tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; trừ trường hợp đất làm nhà chung
cư.
- Tên người sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được ghi đầy đủ theo giấy CMND, hộ chiếu, Quyết
định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh, GCN đầu tư; hộ gia đình phải ghi tên hai vợ chồng người đại
diện
- Các cột 4, 5, 6 và 7: Ghi thông tin về Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (đối với hộ gia đình, cá nhân);
Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh, GCN đầu tư (đối với tổ chức);
- Trường hợp xác định được tỷ lệ (%) hoặc diện tích thuộc quyền sử dụng, sở hữu của từng người thì
ghi tỷ lệ (%) hoặc diện tích của từng người vào cột “Ghi chú”.
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Mẫu số 04c/ĐK
DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT
CỦA CÙNG MỘT NGƯỜI SỬ DỤNG, NGƯỜI ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ
(Kèm theo Đơn đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất
của:...................................................................)
Xã ...…... huyện ......… tỉnh ......…

Số thứ
tự

Thửa
đất số

Tờ
bản đồ
số

Địa chỉ thửa
đất

Diện tích
(m )

Mục đích sử
dụng đất

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

2

Ghi chú: Mẫu này sử dụng cho trường hợp người sử dụng
nhiều thửa đất nông nghiệp có nhu cầu cấp chung 01 GCN
và trường hợp người được nhà nước giao quản lý đất đăng
ký nhiều thửa đất.
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Thời hạn
sử dụng
đất
(7)

Nguồn gốc
sử dụng đất
(8)

…...…..., ngày …... tháng …... năm …...
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Mẫu số 04d/ĐK
DANH SÁCH TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN CÙNG MỘT THỬA ĐẤT
(Kèm theo Đơn đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất
của:...................................................................)
Tại thửa đất số: ......... Tờ bản đồ số: ......... Thuộc xã: …...... huyện …...... tỉnh …......

Tên tài
sản gắn
liền với
đất

Diện tích xây
dựng hoặc
diện tích
chiếm đất
(m2)

Diện tích
sàn (m2)
hoặc công
suất công
trình

(1)

(2)

(3)

Đặc điểm của tài sản
(số tầng, cấp (hạng),
Hình thức sở kết cấu đối với nhà
hữu (chung,
ở, công trình xây
riêng)
dựng; loại cây chủ
yếu đối với rừng sản
xuất và cây lâu năm)
(4)

(5)

Thời hạn sở
hữu

(6)

Người kê khai
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu - nếu có)
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12. Thủ tục: Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người sử dụng đất nộp hồ sơ trực tiếp Chi nhánh Văn phòng
Đăng ký đất đai hoặc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện hoặc qua dịch vụ
bưu chính công ích.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân
cấp xã nếu có nhu cầu.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận
hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người
nộp hồ sơ.
Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối
đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng
dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dân
cấp xã có trách nhiệm thực hiện: Kiểm tra hồ sơ; xác nhận hiện trạng tài
sản gắn liền với đất so với nội dung kê khai đăng ký; xác nhận tình trạng
tranh chấp quyền sở hữu tài sản đối với trường hợp không có giấy tờ về
quyền sở hữu tài sản theo quy định; xác nhận thời điểm tạo lập tài sản,
thuộc hay không thuộc trường hợp phải cấp phép xây dựng, sự phù hợp
với quy hoạch được duyệt đối với nhà ở, công trình xây dựng; xác nhận
sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng nếu chưa có xác nhận của tổ
chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo
đạc bản đồ; gửi hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.
Bước 3: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm:
+ Gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã để lấy ý kiến xác nhận đối với
trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân nộp hồ sơ tại Bộ phận
một cửa của UBND cấp huyện (xác nhận hiện trạng tài sản gắn liền với
đất so với nội dung kê khai đăng ký; xác nhận tình trạng tranh chấp
quyền sở hữu tài sản đối với trường hợp không có giấy tờ về quyền sở
hữu tài sản theo quy định; xác nhận thời điểm tạo lập tài sản, thuộc hay
không thuộc trường hợp phải cấp phép xây dựng, sự phù hợp với quy
hoạch được duyệt đối với nhà ở, công trình xây dựng; xác nhận sơ đồ
nhà ở hoặc công trình xây dựng nếu chưa có xác nhận của tổ chức có tư
cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản
đồ).Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức công khai và xác nhận chuyển kết
quả về cho Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng
Đăng ký đất đai trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc.
+ Kiểm tra, xác nhận sơ đồ tài sản gắn liền với đất đối với tổ chức trong
nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người
Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư mà sơ đồ đó chưa
có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng
hoặc hoạt động đo đạc bản đồ;
+ Gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản
đăng ký đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không
có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ theo quy
định. Cơ quan quản lý nhà nước đối với tài sản gắn liền với đất có trách
nhiệm trả lời bằng văn bản cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc.
+ Cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có);
+ Gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu
nghĩa vụ tài chính (trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp
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nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ theo quy định của pháp luật);
+ Chuẩn bị hồ sơ chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.
Bước 4. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh có trách nhiệm thẩm tra trình
Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận và đồng thời gửi
giấy chứng nhận về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.
Bước 5. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện việc:
+ Cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính; cơ sở dữ liệu đất đai; sao y giấy
chứng nhận đưa vào lưu trữ
+ Đồng thời chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 6: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho người sử dụng
đất và trả kết quả cho người sử dụng đất; thu phí, lệ phí theo quy định.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
hồ sơ:
* Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là nhà
ở:
1) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo Mẫu số 04/ĐK);
2) Một trong các giấy tờ sau đối với trường hợp chứng nhận tài sản là nhà ở
(bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực hoặc bản sao giấy tờ và
xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận
vào bản sao hoặc bản chính):
2.1) Hộ gia đình, cá nhân trong nước phải có một trong các loại giấy tờ
sau:
- Giấy phép xây dựng nhà ở đối với trường hợp phải xin giấy phép xây
dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Trường hợp nhà ở đã
xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được cấp thì phải có ý
kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác
nhận diện tích xây dựng không đúng giấy phép không ảnh hưởng đến
an toàn công trình và nay phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ
quan có thẩm quyền phê duyệt;
- Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại Nghị
định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh
nhà ở hoặc giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước từ
trước ngày 05/7/1994;
- Giấy tờ về giao hoặc tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại
đoàn kết;
- Giấy tờ về sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời
kỳ mà nhà đất đó không thuộc diện Nhà nước xác lập sở hữu toàn dân
theo quy định tại Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của
Quốc hội khoá XI về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong
quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo
xã hội chủnghĩa trước ngày 01/7/1991, Nghị quyết số 755/2005/NQUBTVQH11 ngày 02/04/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy
định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong
quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo
xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991;
- Giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng cho hoặc đổi hoặc nhận thừa kế
nhà ở đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban
nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Trường hợp
nhà ở do mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế kể từ ngày 01/7/2006
thì phải có văn bản về giao dịch đó theo quy định của pháp luật về nhà
ở. Trường hợp nhà ở do mua của doanh nghiệp đầu tư xây dựng để bán
812

thì phải có hợp đồng mua bán nhà ở do hai bên ký kết;
- Bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ
quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu nhà ở đã
có hiệu lực pháp luật;
- Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu nhà ở có một
trong những giấy tờ quy định mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác thì
phải có một trong các giấy tờ về mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận
thừa kế nhà ở trước ngày 01/7/2006 có chữ ký của các bên có liên quan
và phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận; trường hợp nhà ở do
mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở trước ngày 01/7/2006 mà
không có giấy tờ về việc đã mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế
nhà ở có chữ ký của các bên có liên quan thì phải được Ủy ban nhân
dân cấp xã xác nhận về thời điểm mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa
kế nhà ở đó. Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu
nhà ở có một trong những giấy tờ theo quy định mà hiện trạng nhà ở
không phù hợp với giấy tờ đó thì phần nhà ở không phù hợp với giấy
tờ phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận về nhà ở không thuộc
trường hợp phải xin giấy phép xây dựng và đáp ứng điều kiện về quy
hoạch như trường hợp nhà ở xây dựng trước ngày 01/7/2006;
- Trường hợp cá nhân trong nước không có một trong những giấy tờ về
quyền sở hữu nhà ở thì phải có giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân
cấp xã về nhà ở đã hoàn thành xây dựng trước ngày 01/7/2006, được
xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng
hoặc phải phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng sau khi có
quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch
điểm dân cư nông thôn theo quy định của pháp luật. Trường hợp nhà ở
hoàn thành xây dựng kể từ ngày 01/7/2006 trở về sau thì phải có giấy
tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở không thuộc trường
hợp phải xin giấy phép xây dựng và đáp ứng điều kiện về quy hoạch
như trường hợp nhà ở xây dựng trước ngày 01/7/2006; trường hợp nhà
ở thuộc đối tượng phải xin phép xây dựng mà không xin phép thì phải
có giấy tờ của cơ quan quản lý về xây dựng cấp huyện chấp thuận cho
tồn tại nhà ở đó.
2.2) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam phải
có các giấy tờ sau:
- Giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng cho hoặc nhận thừa kế nhà ở
hoặc được sở hữu nhà ở thông qua hình thức khác theo quy định của
pháp luật về nhà ở;
- Một trong các giấy tờ của bên chuyển quyền.
3)Hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng hợp tác
kinh doanh hoặc văn bản chấp thuận của người sử dụng đất đồng ý cho
xây dựng, tạo lập tài sản được công chứng hoặc chứng thực theo quy
định của pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy
định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp chủ sở hữu nhà ở
không đồng thời là người sử dụng đất ở.
* Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là
công trình xây dựng:
1) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo Mẫu số 04/ĐK);
2)Một trong giấy tờ sau đối với trường hợp chứng nhận quyền sở hữu
công trình xây dựng (bản sao giấy tờ đã công chứng hoặc chứng thực
hoặc bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ
kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản sao hoặc bản chính):
- Giấy phép xây dựng công trình đối với trường hợp phải xin phép xây
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dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Trường hợp công trình
đã xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được cấp thì phải có ý
kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác
nhận diện tích xây dựng không đúng giấy phép không ảnh hưởng đến
an toàn công trình và nay phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ
quan có thẩm quyền phê duyệt;
- Giấy tờ về sở hữu công trình xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp
qua các thời kỳ, trừ trường hợp Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng;
- Giấy tờ mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế công trình xây dựng theo
quy định của pháp luật đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy
định;
- Giấy tờ của Toà án nhân dân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền
giải quyết được quyền sở hữu công trình xây dựng đã có hiệu lực pháp
luật;
- Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu công trình xây
dựng có một trong những giấy tờ quy định tại các Điểm a, b, c và d
Khoản này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác thì phải có một trong
các giấy tờ mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế công trình xây dựng trước
ngày 01/7/2004 có chữ ký của các bên có liên quan và được Ủy ban
nhân dân từ cấp xã trở lên xác nhận; trường hợp mua, nhận tặng cho,
đổi, nhận thừa kế công trình xây dựng trước ngày 01/7/2004 mà không
có giấy tờ về việc đã mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế có chữ
ký của các bên có liên quan thì phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác
nhận vào đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất về thời điểm mua, nhận
tặng cho, đổi, nhận thừa kế công trình xây dựng đó.
- Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu công trình có
một trong những giấy tờ về quyền sở hữu công trình mà hiện trạng
công trình không phù hợp với giấy tờ đó hoặc thì phần công trình
không phù hợp với giấy tờ phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận
công trình đã hoàn thành xây dựng trước ngày 01/7/2004 và công trình
được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây
dựng hoặc phải phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng sau
khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng.
-Trường hợp cá nhân trong nước không có một trong những giấy tờ về
quyền sở hữu công trình thì phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác
nhận công trình đã hoàn thành xây dựng trước ngày 01/7/2004 và công
trình được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch
xây dựng hoặc phải phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng
sau khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng.
- Trường hợp công trình hoàn thành xây dựng từ ngày 01/7/2004 thì
phải có giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về công trình xây
dựng không thuộc trường hợp phải xin giấy phép xây dựng và đáp ứng
điều kiện về quy hoạch như trường hợp xây dựng trước ngày
01/7/2004; trường hợp công trình thuộc đối tượng phải xin phép xây
dựng mà không xin phép thì phải có giấy tờ của cơ quan quản lý về xây
dựng cấp huyện chấp thuận cho tồn tại công trình đó.
3) Văn bản chấp thuận của người sử dụng đất đồng ý cho xây dựng
công trình đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của
pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của
pháp luật về đất đai đối với trường hợp chủ sở hữu công trình xây dựng
không đồng thời là người sử dụng đất.
* Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là rừng
sản xuất là rừng trồng:
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1) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo Mẫu số 04/ĐK);
2) Một trong giấy tờ sau đây đối với trường hợp chứng nhận quyền sở
hữu rừng sản xuất là rừng trồng (bản sao giấy tờ đã có công chứng
hoặc chứng thực hoặc bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ
tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản sao hoặc bản
chính):
- Giấy chứng nhận hoặc một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất,
quyền sở hưu tài sản gắn liền với đất nêu tại Khoản 2 trên đây mà trong
đó xác định Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng
đất để trồng rừng sản xuất;
- Giấy tờ về giao rừng sản xuất là rừng trồng;
- Hợp đồng hoặc văn bản về việc mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế
đối với rừng sản xuất là rừng trồng đã được công chứng hoặc chứng
thực theo quy định của pháp luật;
- Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà
nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu rừng sản xuất là
rừng trồng đã có hiệu lực pháp luật;
- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư không có giấy tờ
về quyền sở hữu rừng mà đã trồng rừng sản xuất bằng vốn của mình thì
phải được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận có đủ điều
kiện được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật
đất đai.
3) Văn bản thoả thuận của người sử dụng đất cho phép sử dụng đất để
trồng rừng đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của
pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của
pháp luật về đất đai đối với trường hợp chủ sở hữu rừng sản xuất là
rừng trồng không đồng thời là người sử dụng đất.
* Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là cây
lâu năm:
1) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo Mẫu số 04/ĐK);
2) Một trong giấy tờ sau đây đối với trường hợp chứng nhận quyền sở
hữu cây lâu năm (bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực
hoặc bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ
kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản sao hoặc bản chính):
- Giấy chứng nhận hoặc một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất
nêu tại Khoản 2 trên đây mà trong đó xác định Nhà nước giao đất, cho
thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất để trồng cây lâu năm phù hợp
với mục đích sử dụng đất ghi trên giấy tờ đó;
- Hợp đồng hoặc văn bản về việc mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế
đối với cây lâu năm đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy
định;
- Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà
nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu cây lâu năm đã có
hiệu lực pháp luật;
- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư không có giấy tờ
về quyền sở hữu cây lâu năm nêu trên đây thì phải được Chi nhánh Văn
phòng đăng ký đất đai xác nhận có đủ điều kiện được công nhận quyền
sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai.
3) Văn bản thoả thuận của người sử dụng đất cho phép sử dụng đất để
trồng cây lâu năm đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định
của pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định
của pháp luật về đất đai đối với trường hợp chủ sở hữu cây lâu năm
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không đồng thời là người sử dụng đất.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời gian giải quyết: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy
định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã và thời
gian gửi lấy ý kiến cấp xã và các cơ quan quản lý nhà nước về tài sản
gắn liền với đất; không tính thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của
cơ quan thuế và thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử
dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử
dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Đối tượng thực hiện: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở
nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại
Việt Nam.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định và trực tiếp thực hiện TTHC: Chi
Cơ quan thực hiện:
nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan quản lý
nhà nước về nhà ở, công trình xây dựng, nông nghiệp, cơ quan thuế,
Phòng Tài nguyên và Môi trường.
- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
Kết quả:
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất.
- Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận
Phí, Lệ phí:
* Hộ gia đình, cá nhân tại các phường, thị trấn:
+ Đăng ký thay đổi QSD đất: 15.000 đồng/lần
+ Đăng ký thay đổi QSD đất và tài sản gắn liền với đất (nhà ở, nhà
xưởng, rừng, tài sản khác: 50.000 đồng/lần
+ Đăng ký thay đổi chỉ có tài sản gắn liền với đất: 50.000 đồng/lần
+ Cấp lại GCN quyền sử dụng đất: 20.000 đồng/lần;
+ Cấp lại GCN có đăng ký thay đổi tài sản trên đất: 50.000 đồng/lần.
+ Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết khác trong hồ sơ địa
chính thửa đất: 10.000 đồng/lần.
+ Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 20.000 đồng/lần.
* Hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực còn lại
+ Đăng ký thay đổi QSD đất: 8.000 đồng/lần
+ Đăng ký thay đổi QSD đất và tài sản gắn liền với đất (nhà ở, nhà
xưởng, rừng, tài sản khác: 30.000 đồng/lần
+ Đăng ký thay đổi chỉ có tài sản gắn liền với đất: 30.000 đồng/lần
+ Cấp lại GCN quyền sử dụng đất:10.000 đồng/lần;
+ Cấp lại GCN có đăng ký thay đổi tài sản trên đất: 20.000 đồng/lần.
+ Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết khác trong hồ sơ địa
chính thửa đất: 5.000 đồng/lần.
+ Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 10.000 đồng/lần.
* Đối tượng được miễn nộp Phí, Lệ phí: Hộ gia đình, cá nhân ở nông
thôn (hoặc sản xuất kinh danh nông, lâm, ngư nghiệp), trừ hộ gia đình,
cá nhân tại các phường, thị trấn; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân đồng
bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có công cách mạng.
Tên mẫu đơn, tờ - Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 04a/ĐK Thông tư số
khai:
24/2014/TT-BTNMT).
- Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung tài sản
gắn liền với đất (Mẫu số 04b/ĐK Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT).
- Danh sách tài sản gắn liền với đất trên cùng một thửa đất (Mẫu số
04d/ĐK Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT).
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Yêu cầu, điều kiện:

Căn cứ pháp lý:

Đối với trường hợp chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng
trồng thì vốn để trồng rừng, tiền đã trả cho việc nhận chuyển nhượng
rừng hoặc tiền nộp cho Nhà nước khi được giao rừng có thu tiền không
có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.
- Luật đất đai năm 2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN
SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN
KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Mẫu số 04a/ĐK
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng,
thống nhất với giấy tờ xuất trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số:......Quyển....
Ngày…... / ...… / .......…
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Kính gửi:...........................................................
I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………
….............................................................................................................................
1.2. Địa chỉ thường trú (1): …………………………………………………….
2. Đề nghị: - Đăng ký QSDĐ
Đăng ký quyền quản lý đất
(Đánh dấu √ vào ô
trống lựa chọn)
- Cấp GCN đối với đất
Cấp GCN đối với tài sản trên đất
3. Thửa đất đăng ký (2)………………………………………………………………..
3.1.Thửa đất số: …………....………..….; 3.2. Tờ bản đồ số: …….……………....…;
3.3. Địa chỉ tại: ................................................................................................................;
3.4. Diện tích: …..….... m2; sử dụng chung: .................... m2; sử dụng riêng: …............. m2;
3.5. Sử dụng vào mục đích: ..........................................., từ thời điểm:………….......;
3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất: ...........................................................................;
3.7. Nguồn gốc sử dụng (3):..........................................................................................................;
3.8. Có quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất số……., của ………………….., nội dung quyền sử
dụng……………………………………………………………………………………………..;
4. Tài sản gắn liền với đất(Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận quyền sở hữu tài sản)
4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:
a) Loại nhà ở, công trình(4): .................................................................................................................................... ;
b) Diện tích xây dựng: ................ (m2);
c) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): .............................................................. ;
d) Sở hữu chung: ………………................... m2, sở hữu riêng: ....................................................................... m2;
đ) Kết cấu:………………………………………....; e) Số tầng: ........................................................................... ;
g) Thời hạn sở hữu đến: ..........................................................................................................................................
(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện
tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)
4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:

4.3. Cây lâu năm:

a) Loại cây chủ yếu: ……………………..;
b) Diện tích: ……………………. m2;
c) Nguồn gốc tạo lập:
- Tự trồng rừng:
- Nhà nước giao không thu tiền:
- Nhà nước giao có thu tiền:
- Nhận chuyển quyền:
- Nguồn vốn trồng, nhận quyền: ………......…
d) Sở hữu chung: .…… m2, Sở hữu riêng: .…… m2;

a) Loại cây chủ yếu:………………;
b) Diện tích: …………………. m2;
c) Sở hữu chung:.………… m2,
Sở hữu riêng:…............... m2 ;
d) Thời hạn sở hữu đến: …………….
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đ) Thời hạn sở hữu đến: ………………………….
5. Những giấy tờ nộp kèm theo: ………………………………………………………………...
....................................................................................................................................................................................
6.Có nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: ………..…………......………………...
Đề nghị khác : …………………………..…………………………………………………….
Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm
trước pháp luật.
……………, ngày .... tháng ... năm ......
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 5
(Xác nhận đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu
nhà ở, trừ trường hợp mua nhà, đất của tổ chức đầu tư xây dựng nhà ở để bán)
1. Nội dung kê khai so với hiện trạng: ................................................................................................................…
2. Nguồn gốc sử dụng đất: .........................................................................................
3. Thời điểm sử dụng đất vào mục đích đăng ký :………...……………………..... ..
4. Thời điểm tạo lập tài sản gắn liền với đất :……………………………………..
5. Tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất:.……….….........................
6. Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng:………….........................
7. Nội dung khác :………………………………………………………….........
Ngày……. tháng…… năm …...
Công chức địa chính
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày……. tháng…… năm …...
TM. Uỷ ban nhân dân
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

(Trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì không xác
nhận các nội dung tại các Điểm 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Mục này; đăng ký riêng về đất thì không xác nhận nội
dung Điểm 4; đăng ký riêng tài sản thì không xác nhận nội dung Điểm 2 và Điểm 3 Mục này )
III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
................................................................................................................................................................................
………………… .................................................................................................................................................
(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa
đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý)
Ngày……. tháng…… năm …...
Ngày……. tháng…… năm …...
Người kiểm tra
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn:
(1) Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông” (hoặc “Hộ bà”), sau đó ghi họ tên,
năm sinh, số giấy chứng minh nhân dân (nếu có) của hai vợ chồng chủ hộ (người có chung quyền sử dụng đất của hộ). Tổ
chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn
bản). Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp
hộ chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo).
(2) Trường hợp đăng ký nhiều thửa đất nông nghiệp mà không đề nghị cấp giấy hoặc đề nghị cấp chung một GCN
nhiều thửa đất nông nghiệp thì tại dòng đầu của điểm 3 mục I chỉ ghi tổng số thửa và kê khai từng thửa vào danh sách kèm
theo (Mẫu 04c/ĐK).
(3) Ghi cụ thể: được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay thuê trả tiền
hàng nămhoặc nguồn gốc khác.
(4) Ghi cụ thể: Nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư, văn phòng, nhà xưởng, nhà kho,…
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Mẫu số 04b/ĐK
DANH SÁCH NGƯỜI SỬ DỤNG CHUNG THỬA ĐẤT,
CHỦ SỞ HỮU CHUNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Kèm theo Đơn đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất
của:...................................................................)
Sử dụng chung thửa đất

; Sở hữu chung tài sản gắn liền với đất

(đánh dấu vào ô trống lựa chọn)

Tại thửa đất số: ......... Tờ bản đồ số: ......... Thuộc xã: …...... huyện …...... tỉnh …......

Số
thứ
tự

Tên người sử
dụng đất, chủ
sở hữu tài sản
gắn liền với
đất

Năm
sinh

(1)

(2)

(3)

Giấy tờ pháp nhân, nhân thân của người sử
dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
Loại
giấy
tờ

Số

Ngày, tháng,
năm cấp

Cơ quan cấp

(4)

(5)

(6)

(7)

Địa
chỉ

Ghi
chú

Ký
tên

(8)

(9)

(10)

Hướng dẫn:
- Mẫu này áp dụng đối với trường hợp thửa đất, tài sản gắn liền với đất của chung nhiều tổ chức hoặc
nhiều hộ gia đình, cá nhân hoặc gồm cả tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; trừ trường hợp đất làm nhà chung
cư.
- Tên người sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được ghi đầy đủ theo giấy CMND, hộ chiếu, Quyết
định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh, GCN đầu tư; hộ gia đình phải ghi tên hai vợ chồng người đại
diện
- Các cột 4, 5, 6 và 7: Ghi thông tin về Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (đối với hộ gia đình, cá nhân);
Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh, GCN đầu tư (đối với tổ chức);
- Trường hợp xác định được tỷ lệ (%) hoặc diện tích thuộc quyền sử dụng, sở hữu của từng người thì
ghi tỷ lệ (%) hoặc diện tích của từng người vào cột “Ghi chú”.
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Mẫu số 04d/ĐK
DANH SÁCH TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN CÙNG MỘT THỬA ĐẤT
(Kèm theo Đơn đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất
của:...................................................................)
Tại thửa đất số: ......... Tờ bản đồ số: ......... Thuộc xã: …...... huyện …...... tỉnh …......

Tên tài
sản gắn
liền với
đất

Diện tích xây
dựng hoặc
diện tích
chiếm đất
(m2)

Diện tích
sàn (m2)
hoặc công
suất công
trình

(1)

(2)

(3)

Đặc điểm của tài sản
(số tầng, cấp (hạng),
Hình thức sở kết cấu đối với nhà
hữu (chung,
ở, công trình xây
riêng)
dựng; loại cây chủ
yếu đối với rừng sản
xuất và cây lâu năm)
(4)

(5)

Thời hạn sở
hữu

(6)

Người kê khai
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu - nếu có)
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13. Thủ tục: Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất
để quản lý
Bước 1: Người sử dụng đất nộp hồ sơ trực tiếp Chi nhánh Văn phòng
Đăng ký đất đai hoặc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện hoặc qua dịch vụ
bưu chính công ích.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân
cấp xã nếu có nhu cầu.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2. Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong
thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo
và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy
định.
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và
trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ
sơ. Đồng thời, chuyển hổ sơ về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.
Bước 3. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện các công
việc:
- Kiểm tra hiện trạng đất;
- Cập nhật thông tin thửa đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ
liệu đất đai (nếu có).
Bước 4. Chuyển kết quả giải quyết Bộ phận trả kết quả để giao cho
người được nhà nước giao đất để quản lý.
Bước 5. Người được nhà nước giao đất để quản lý nhận kết quả tại Bộ
phận trả kết quả.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đăng ký (theo Mẫu số 04a/ĐK);
hồ sơ:
- Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất để
quản lý (nếu có);
- Sơ đồ hoặc trích đo địa chính thửa đất, khu đất được giao quản lý (nếu
có).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời
Thời gian giải quyết:
gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của
pháp luật; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử
dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Cộng đồng dân cư được nhà nước giao đất để quản lý
Đối tượng thực hiện:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định và trực tiếp thực hiện TTHC: Chi
Cơ quan thực hiện:
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Tài nguyên
và Môi trường.
Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
Kết quả:
Không
Phí, Lệ phí:
Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 04a/ĐK, Thông tư số
24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014)
Không
Yêu cầu, điều kiện:
- Luật đất đai năm 2013;
Căn cứ pháp lý:
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
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Trình tự thực hiện:

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN
SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN
KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Mẫu số 04a/ĐK
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng,
thống nhất với giấy tờ xuất trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số:......Quyển....
Ngày…... / ...… / .......…
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Kính gửi:...........................................................
I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………
….............................................................................................................................
1.2. Địa chỉ thường trú (1): …………………………………………………….
2. Đề nghị: - Đăng ký QSDĐ
Đăng ký quyền quản lý đất
(Đánh dấu √ vào ô
trống lựa chọn)
- Cấp GCN đối với đất
Cấp GCN đối với tài sản trên đất
3. Thửa đất đăng ký (2)………………………………………………………………..
3.1.Thửa đất số: …………....………..….; 3.2. Tờ bản đồ số: …….……………....…;
3.3. Địa chỉ tại: ................................................................................................................;
3.4. Diện tích: …..….... m2; sử dụng chung: .................... m2; sử dụng riêng: …............. m2;
3.5. Sử dụng vào mục đích: ..........................................., từ thời điểm:………….......;
3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất: ...........................................................................;
3.7. Nguồn gốc sử dụng (3):..........................................................................................................;
3.8. Có quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất số……., của ………………….., nội dung quyền sử
dụng……………………………………………………………………………………………..;
4. Tài sản gắn liền với đất(Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận quyền sở hữu tài sản)
4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:
a) Loại nhà ở, công trình(4): .................................................................................................................................... ;
b) Diện tích xây dựng: ................ (m2);
c) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): .............................................................. ;
d) Sở hữu chung: ………………................... m2, sở hữu riêng: ....................................................................... m2;
đ) Kết cấu:………………………………………....; e) Số tầng: ........................................................................... ;
g) Thời hạn sở hữu đến: ..........................................................................................................................................
(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện
tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)
4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:

4.3. Cây lâu năm:

a) Loại cây chủ yếu: ……………………..;
b) Diện tích: ……………………. m2;
c) Nguồn gốc tạo lập:
- Tự trồng rừng:
- Nhà nước giao không thu tiền:
- Nhà nước giao có thu tiền:
- Nhận chuyển quyền:
- Nguồn vốn trồng, nhận quyền: ………......…
d) Sở hữu chung: .…… m2, Sở hữu riêng: .…… m2;
đ) Thời hạn sở hữu đến: ………………………….

a) Loại cây chủ yếu:………………;
b) Diện tích: …………………. m2;
c) Sở hữu chung:.………… m2,
Sở hữu riêng:…............... m2 ;
d) Thời hạn sở hữu đến: …………….
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5. Những giấy tờ nộp kèm theo: ………………………………………………………………...
....................................................................................................................................................................................
6.Có nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: ………..…………......………………...
Đề nghị khác : …………………………..…………………………………………………….
Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm
trước pháp luật.
……………, ngày .... tháng ... năm ......
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 5
(Xác nhận đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu
nhà ở, trừ trường hợp mua nhà, đất của tổ chức đầu tư xây dựng nhà ở để bán)
1. Nội dung kê khai so với hiện trạng: ................................................................................................................…
2. Nguồn gốc sử dụng đất: .........................................................................................
3. Thời điểm sử dụng đất vào mục đích đăng ký :………...……………………..... ..
4. Thời điểm tạo lập tài sản gắn liền với đất :……………………………………..
5. Tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất:.……….….........................
6. Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng:………….........................
7. Nội dung khác :………………………………………………………….........
Ngày……. tháng…… năm …...
Công chức địa chính
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày……. tháng…… năm …...
TM. Uỷ ban nhân dân
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

(Trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì không xác
nhận các nội dung tại các Điểm 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Mục này; đăng ký riêng về đất thì không xác nhận nội
dung Điểm 4; đăng ký riêng tài sản thì không xác nhận nội dung Điểm 2 và Điểm 3 Mục này )
III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
................................................................................................................................................................................
………………… .................................................................................................................................................
(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa
đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý)
Ngày……. tháng…… năm …...
Ngày……. tháng…… năm …...
Người kiểm tra
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn:
(1) Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông” (hoặc “Hộ bà”), sau đó ghi họ tên,
năm sinh, số giấy chứng minh nhân dân (nếu có) của hai vợ chồng chủ hộ (người có chung quyền sử dụng đất của hộ). Tổ
chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn
bản). Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp
hộ chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo).
(2) Trường hợp đăng ký nhiều thửa đất nông nghiệp mà không đề nghị cấp giấy hoặc đề nghị cấp chung một GCN
nhiều thửa đất nông nghiệp thì tại dòng đầu của điểm 3 mục I chỉ ghi tổng số thửa và kê khai từng thửa vào danh sách kèm
theo (Mẫu 04c/ĐK).
(3) Ghi cụ thể: được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay thuê trả tiền
hàng nămhoặc nguồn gốc khác.
(4) Ghi cụ thể: Nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư, văn phòng, nhà xưởng, nhà kho,…
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Mẫu số 04b/ĐK
DANH SÁCH NGƯỜI SỬ DỤNG CHUNG THỬA ĐẤT,
CHỦ SỞ HỮU CHUNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Kèm theo Đơn đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất
của:...................................................................)
Sử dụng chung thửa đất

; Sở hữu chung tài sản gắn liền với đất

(đánh dấu vào ô trống lựa chọn)

Tại thửa đất số: ......... Tờ bản đồ số: ......... Thuộc xã: …...... huyện …...... tỉnh …......

Số
thứ
tự

Tên người sử
dụng đất, chủ
sở hữu tài sản
gắn liền với
đất

Năm
sinh

(1)

(2)

(3)

Giấy tờ pháp nhân, nhân thân của người sử
dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
Loại
giấy
tờ

Số

Ngày, tháng,
năm cấp

Cơ quan cấp

(4)

(5)

(6)

(7)

Địa
chỉ

Ghi
chú

Ký
tên

(8)

(9)

(10)

Hướng dẫn:
- Mẫu này áp dụng đối với trường hợp thửa đất, tài sản gắn liền với đất của chung nhiều tổ chức hoặc
nhiều hộ gia đình, cá nhân hoặc gồm cả tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; trừ trường hợp đất làm nhà chung
cư.
- Tên người sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được ghi đầy đủ theo giấy CMND, hộ chiếu, Quyết
định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh, GCN đầu tư; hộ gia đình phải ghi tên hai vợ chồng người đại
diện
- Các cột 4, 5, 6 và 7: Ghi thông tin về Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (đối với hộ gia đình, cá nhân);
Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh, GCN đầu tư (đối với tổ chức);
- Trường hợp xác định được tỷ lệ (%) hoặc diện tích thuộc quyền sử dụng, sở hữu của từng người thì
ghi tỷ lệ (%) hoặc diện tích của từng người vào cột “Ghi chú”.
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Mẫu số 04c/ĐK
DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT
CỦA CÙNG MỘT NGƯỜI SỬ DỤNG, NGƯỜI ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ
(Kèm theo Đơn đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất
của:...................................................................)
Xã ...…... huyện ......… tỉnh ......…

Thửa
Số
đất
thứ tự
số
(1)

(2)

Tờ
bản
đồ số

Địa chỉ thửa
đất

Diện tích
(m2)

Mục đích
sử dụng
đất

(3)

(4)

(5)

(6)

Ghi chú: Mẫu này sử dụng cho trường hợp người sử
dụng nhiều thửa đất nông nghiệp có nhu cầu cấp
chung 01 GCN và trường hợp người được nhà nước
giao quản lý đất đăng ký nhiều thửa đất.
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Thời
hạn
sử dụng
đất

Nguồn gốc
sử dụng đất

(7)

(8)

...…..., ngày …... tháng …... năm …...
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

14. Thủ tục: Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi
được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn
chế thửa đất liền kề
Bước 1: Người sử dụng đất nộp hồ sơ trực tiếp Chi nhánh Văn phòng
Đăng ký đất đai hoặc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện hoặc qua dịch vụ
bưu chính công ích.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân
cấp xã nếu có nhu cầu.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2: Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong
thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo
và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy
định.
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin
vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và
trả kết quả cho người nộp hồ sơ; chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn
phòng đăng ký đất đai. Thời gian thực hiện trong ngày.
Bước 4. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra, cập nhật vào
hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và thể hiện trên Giấy chứng nhận
nếu có yêu cầu. Đồng thời, chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận để trả
kết quả.
Bước 5. nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND
cấp huyện.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Thành phần, số lượng a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo Mẫu số
hồ sơ:
09/ĐK);
- Bản gốc Giấy chứng nhậnđã cấp của một bên hoặc các bên liên quan;
- Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân
dân về việc xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế
thửa đất liền kề;
- Sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử
dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Thời gian giải quyết:
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy
định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã; không
tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm
pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện
kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt
khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.
Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở
Đối tượng thực hiện:
hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định và trực tiếp thực hiện TTHC: Chi
Cơ quan thực hiện:
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan quản lý
nhà nước về nhà ở, công trình xây dựng, nông nghiệp, cơ quan thuế, Phòng
Tài nguyên và Môi trường.
Trình tự thực hiện:
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- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
- Giấy chứng nhận đã xác nhận nội dung thay đổi, chấm dứt quyền sử
dụng hạn chế thửa đất liền kề (nếu có yêu cầu).
- Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận
Phí, Lệ phí:
* Hộ gia đình, cá nhân tại các phường, thị trấn:
+ Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 20.000 đồng/lần.
* Hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực còn lại
+ Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 10.000 đồng/lần.
* Đối tượng được miễn nộp Phí, Lệ phí: Hộ gia đình, cá nhân ở nông
thôn (hoặc sản xuất kinh danh nông, lâm, ngư nghiệp), trừ hộ gia đình,
cá nhân tại các phường, thị trấn; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân đồng
bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có công cách mạng.
Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số
09/ĐK, Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017)
Không
Yêu cầu, điều kiện:
- Luật đất đai năm 2013;
Căn cứ pháp lý:
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum.
Kết quả:

829

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG
ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Kính gửi: ………………………………………………

Mẫu số 09/ĐK
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN
HỒ SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ
ràng, thống nhất với giấy tờ xuất
trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: …..
Quyển …..
Ngày …../…../……..
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa): ………………………………………………………
1.2. Địa chỉ(1): ……………………………………………………………
2. Giấy chứng nhận đã cấp
2.1. Số vào sổ cấp GCN: …………………; 2.2. Số phát hành GCN: …………………….;
2.3. Ngày cấp GCN …/…/…… …….;
3. Nội dung biến động về: …………………………………………………………
3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:
3.2. Nội dung sau khi biến động:
- …………………………………………………;
- ………………………………;
…………………………………………………..;
………………………..………;
………………………………………………..;
………..……………………;
4. Lý do biến động
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:
- Giấy chứng nhận đã cấp:
…………………………………………………………………………………………
Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
…………., ngày .... tháng ... năm ……
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
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II- XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Công chức địa chính
TM. Ủy ban nhân dân
(Ký, ghi rõ họ, tên)
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)
III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)
IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
Thủ trưởng cơ quan
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)
(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin
trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi.
Chú ý: Mẫu đơn này sử dụng trong các trường hợp: chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang
thuê đất trả tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê
đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất; từ hình thức thuê đất trả tiền một lần sang hình thức thuê đất trả
tiền hàng năm; chuyển mục đích sử dụng đất; gia hạn sử dụng đất; đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài
sản gắn liền với đất hoặc thông tin về giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân; thay đổi địa chỉ; giảm diện tích
thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính về đất đai; thay đổi về tài
sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp giấy chứng nhận, đính chính giấy chứng nhận.
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15. Thủ tục: Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu
Bước 1: Người sử dụng đất nộp hồ sơ trực tiếp Chi nhánh Văn phòng
Đăng ký đất đai hoặc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện hoặc qua dịch vụ
bưu chính công ích.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân
cấp xã nếu có nhu cầu.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2. Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong
thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo
và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy
định.
Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia
đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà
chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và
chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Ủy ban nhân
dân cấp xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình, cá nhân
đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết
định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chuyển hồ sơ
đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Thời gian thực hiện 03
ngày làm việc.
Trường hợp nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện thì Chi nhánh Văn phòng
Đăng ký đất đai chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.
Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia
đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà
chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và
chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Thời gian
thực hiện 01 ngày làm việc.
Bước 3. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ; xác
nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp
hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ký cấp Giấy chứng nhận (đối với
trường hợp phải cấp đổi Giấy chứng nhận); chỉnh lý, cập nhật vào hồ
sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và gửi kết quả giải quyết về Bộ phận
một cửa để trả Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.
Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho người sử dụng
đất nhận kết quả.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính
Thành phần, số lượng a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo Mẫu số
hồ sơ:
09/ĐK);
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
- Chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Không quá 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thời gian giải quyết:
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy
định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời
gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính
thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm
pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Trình tự thực hiện:
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Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện
kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt
khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.
Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp
Đối tượng thực hiện:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định và trực tiếp thực hiện TTHC: Chi
Cơ quan thực hiện:
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan quản lý
nhà nước về nhà ở, công trình xây dựng, nông nghiệp, cơ quan thuế, Phòng
Tài nguyên và Môi trường.
- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
Kết quả:
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất
- Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận
Phí, Lệ phí:
* Hộ gia đình, cá nhân tại các phường, thị trấn:
+ Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 20.000 đồng/lần.
* Hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực còn lại
+ Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 10.000 đồng/lần.
* Đối tượng được miễn nộp Phí, Lệ phí: Hộ gia đình, cá nhân ở nông
thôn (hoặc sản xuất kinh danh nông, lâm, ngư nghiệp), trừ hộ gia đình,
cá nhân tại các phường, thị trấn; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân đồng
bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có công cách mạng.
Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số
09/ĐK, Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017)
Trước khi hết hạn tối thiểu 06 tháng.
Yêu cầu, điều kiện:
- Luật đất đai năm 2013;
Căn cứ pháp lý:
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum.
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Mẫu số 09/ĐK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG
ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Kính gửi: ………………………………………………

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN
HỒ SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ
ràng, thống nhất với giấy tờ xuất
trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: …..
Quyển …..
Ngày …../…../……..
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa): ………………………………………………………
1.2. Địa chỉ(1): ……………………………………………………………
2. Giấy chứng nhận đã cấp
2.1. Số vào sổ cấp GCN: …………………; 2.2. Số phát hành GCN: …………………….;
2.3. Ngày cấp GCN …/…/…… …….;
3. Nội dung biến động về: …………………………………………………………
3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:
3.2. Nội dung sau khi biến động:
- …………………………………………………;
- ………………………………;
…………………………………………………..;
………………………..………;
………………………………………………..;
………..……………………;
4. Lý do biến động
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:
- Giấy chứng nhận đã cấp:
…………………………………………………………………………………………
Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
…………., ngày .... tháng ... năm ……
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
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II- XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Công chức địa chính
TM. Ủy ban nhân dân
(Ký, ghi rõ họ, tên)
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
Thủ trưởng cơ quan
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin
trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi.
Chú ý: Mẫu đơn này sử dụng trong các trường hợp: chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang
thuê đất trả tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê
đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất; từ hình thức thuê đất trả tiền một lần sang hình thức thuê đất trả
tiền hàng năm; chuyển mục đích sử dụng đất; gia hạn sử dụng đất; đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài
sản gắn liền với đất hoặc thông tin về giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân; thay đổi địa chỉ; giảm diện tích
thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính về đất đai; thay đổi về tài
sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp giấy chứng nhận, đính chính giấy chứng nhận.
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16. Thủ tục: Tách thửa hoặc hợp thửa đất
Bước 1: Người sử dụng đất nộp hồ sơ trực tiếp Chi nhánh Văn phòng
Đăng ký đất đai hoặc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện hoặc qua dịch vụ
bưu chính công ích.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân
cấp xã nếu có nhu cầu.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2: Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong
thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo
và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy
định.
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết
quả cho người nộp hồ sơ; chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng
đăng ký đất đai. Thời gian thực hiện trong ngày.
Bước 3: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực
hiện:
- Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho
người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;
- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất
đai;
+ Trường hợp tách thửa do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu
giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử
lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất
để thi hành án thì thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định
đối với phần diện tích có biến động; đồng thời xác nhận thay đổi vào
Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy
chứng nhận đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển
quyền;
+ Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì căn
cứ quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để việc
chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai, xác
nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp (không tính thời gian trích
đo bản đồ địa chính (nếu có).
Bước 4: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai vào sổ theo dõi, sao
quét, cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính,
cơ sở dữ liệu đất đai và chuyển trả hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả
kết quả.
Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho người sử dụng
đất nhận kết quả.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa (theo Mẫu số 11/ĐK);
hồ sơ:
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
b) Số lượng hồ sơ: (01) bộ.
Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thời gian giải quyết:
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy
định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời
Trình tự thực hiện:
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Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:

Kết quả:
Phí, Lệ phí:

Tên mẫu đơn, tờ khai:
Yêu cầu, điều kiện:
Căn cứ pháp lý:

gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính
thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm
pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện
kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt
khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước
ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký
đất đai.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan quản lý
nhà nước về nhà ở, công trình xây dựng, nông nghiệp, cơ quan thuế, Phòng
Tài nguyên và Môi trường.
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất
- Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận
* Hộ gia đình, cá nhân tại các phường, thị trấn:
+ Cấp lại GCN quyền sử dụng đất: 20.000 đồng/lần;
+ Cấp lại GCN có đăng ký thay đổi tài sản trên đất: 50.000 đồng/lần.
+ Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết khác trong hồ sơ địa
chính thửa đất: 10.000 đồng/lần.
+ Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 20.000 đồng/lần.
* Hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực còn lại
+ Cấp lại GCN quyền sử dụng đất:10.000 đồng/lần;
+ Cấp lại GCN có đăng ký thay đổi tài sản trên đất: 20.000 đồng/lần.
+ Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết khác trong hồ sơ địa
chính thửa đất: 5.000 đồng/lần.
+ Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 10.000 đồng/lần.
* Đối tượng được miễn nộp Phí, Lệ phí: Hộ gia đình, cá nhân ở nông
thôn (hoặc sản xuất kinh danh nông, lâm, ngư nghiệp), trừ hộ gia đình,
cá nhân tại các phường, thị trấn; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân đồng
bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có công cách mạng.
Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa (Mẫu số 11/ĐK, Thông tư số
24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014)
Đủ điều kiện về diện tích tối thiểu tách thửa theo quy định của Ủy ban
nhân dân tỉnh.
- Luật đất đai năm 2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT
Kính gửi:...........................................................................
…………………………………………………………

Mẫu số 11/ĐK

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI
NHẬN HỒ SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn
đầy đủ, rõ ràng, thống nhất
với giấy tờ xuất trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ
số:.......Quyển....
Ngày…... / ...… / .......…
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT
(Xem kỹ hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết )
1. Người sử dụng đất:
1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa): ..........................................................................................
1.2 Địa chỉ ..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
2. Đề nghị tách, hợp thửa đất như sau:
2.1. Đề nghị tách thành …………. thửa đất đối với thửa đất dưới đây:
a) Thửa đất số:………..…..………….……;
b) Tờ bản đồ số:…....…............………;
c) Địa chỉ thửa đất: ..................................................................................................................................
d) Số phát hành Giấy chứng nhận: .........................................................................................................
Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận :..................................; ngày cấp ...../...../.......
đ) Diện tích sau khi tách thửa: Thửa thứ nhất:… m2; Thửa thứ hai:… m2;
2.2. Đề nghị hợp các thửa đất dưới đây thành một thửa đất:
Thửa đất
Tờ bản
Địa chỉ thửa đất
Số phát hành
số
đồ số
Giấy chứng nhận

Số vào sổ cấp giấy
chứng nhận

3. Lý do tách, hợp thửa đất:.................................................................................................
4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:
- Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất của thửa đất trên;
- Sơ đồ dự kiến phân chia các thửa đất trong trường hợp tách thửa (nếu có):...........................
.............................................................................................................................................................
Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.
……………, ngày ...... tháng …... năm.......
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
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II- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Ngày……. tháng…… năm …...
Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày……. tháng…… năm …...
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn viết đơn:
- Đơn này dùng trong trường hợp người sử sụng đất đề nghị tách một thửa đất thành nhiều thửa đất mới hoặc
đề nghị hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất;
- Đề gửi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có đất; tổ
chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đề gửi Uỷ ban nhân dân
cấp tỉnh nơi có đất;
- Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất gồm các
thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người
Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu,
quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy
CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ
và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức
thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh
doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;
- Điểm 2 ghi các thông tin về thửa đất như trên giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất;
- Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối “Phần khai của người sử dụng đất”; trường hợp ủy quyền viết đơn
thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ
người viết đơn và đóng dấu của tổ chức.
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17. Thủ tục: Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất
Bước 1: Người sử dụng đất có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận nộp hồ
sơ trực tiếp Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc tại Bộ phận
Một cửa cấp huyện hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân
cấp xã nếu có nhu cầu.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2: Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong
thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo
và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy
định.
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết
quả cho người nộp hồ sơ; chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng
đăng ký đất đai. Thời gian thực hiện trong ngày.
Bước 3: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm:
+ Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy
chứng nhận;
+ Lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
+ Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
+ Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để
trả Giấy chứng nhận cho người được cấp.
Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau đo đạc lập bản đồ địa chính
mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng thì Chi
nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm thông báo danh sách
các trường hợp làm thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho tổ chức tín
dụng nơi nhận thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; xác
nhận việc đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi được cơ
quan có thẩm quyền ký cấp đổi.
Việc trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất mới cấp đổi được thực hiện đồng thời giữa
ba bên gồm Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, người sử dụng đất
và tổ chức tín dụng theo quy định như sau:
- Người sử dụng đất ký, nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới để trao cho tổ
chức tín dụng nơi đang nhận thế chấp.
- Tổ chức tín dụng có trách nhiệm trao Giấy chứng nhận cũ đang thế
chấp cho Văn phòng Đăng ký đất đai để quản lý.
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận (theo Mẫu số 10/ĐK);
hồ sơ:
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
- Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
thay cho bản gốc Giấy chứng nhậnđã cấp đối với trường hợp cấp đổi
Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa
chính mà Giấy chứng nhậnđã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng.
b) Số lượng hồ sơ: (01) bộ
Không quá 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (trường hợp có
Thời gian giải quyết:
Trình tự thực hiện:
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Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:

Kết quả:
Phí, Lệ phí:

Tên mẫu đơn, tờ khai:
Yêu cầu, điều kiện:

thay đổi phải tăng diện tích thửa đất được cộng thêm không quá 04
ngày làm việc để cơ quan thuế xác định và thông báo nghĩa vụ tài
chính).
Trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại
bản đồ là không quá 50 ngày.
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy
định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời
gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính
thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm
pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện
kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt
khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước
ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài nguyên và
Môi trường.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký
đất đai.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan quản lý
nhà nước về nhà ở, công trình xây dựng, nông nghiệp, cơ quan thuế, Phòng
Tài nguyên và Môi trường.
- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất.
- Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận
* Hộ gia đình, cá nhân tại các phường, thị trấn:
+ Cấp lại GCN quyền sử dụng đất: 20.000 đồng/lần;
+ Cấp lại GCN có đăng ký thay đổi tài sản trên đất: 50.000 đồng/lần.
+ Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết khác trong hồ sơ địa
chính thửa đất: 10.000 đồng/lần.
+ Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 20.000 đồng/lần.
* Hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực còn lại
+ Cấp lại GCN quyền sử dụng đất:10.000 đồng/lần;
+ Cấp lại GCN có đăng ký thay đổi tài sản trên đất: 20.000 đồng/lần.
+ Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết khác trong hồ sơ địa
chính thửa đất: 5.000 đồng/lần.
+ Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 10.000 đồng/lần.
* Đối tượng được miễn nộp Phí, Lệ phí: Hộ gia đình, cá nhân ở nông
thôn (hoặc sản xuất kinh danh nông, lâm, ngư nghiệp), trừ hộ gia đình,
cá nhân tại các phường, thị trấn; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân đồng
bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có công cách mạng.
Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận (Mẫu số 10/ĐK, Thông tư số
24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014).
Thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu
nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các
loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10/12/2009 sang loại Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất;
b) Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy
chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách,
hư hỏng;
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Căn cứ pháp lý:

c) Do thực hiện dồn điền, đổi thửa, đo đạc xác định lại diện tích, kích
thước thửa đất;
d) Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ
ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng, nay có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng
nhận để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng.
- Luật đất đai năm 2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum.
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Mẫu số 10/ĐK

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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở
VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Kính gửi: ......................................................................

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI
NHẬN HỒ SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn
đầy đủ, rõ ràng, thống
nhất với giấy tờ xuất trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ
số:.......Quyển....
Ngày…... / ...… / .......…
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa): ...................................................................................................................
…………………………………………….……………………………………………………………...
1.2. Địa chỉ(1): ………………………………..……………………………………………………...
…………………………………………….……………………………………………………………...

2. Giấy chứng nhận đã cấp đề nghị được cấp lại, cấp đổi
2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………; 2.2. Số phát hành GCN:………………….…..…;
2.3. Ngày cấp GCN: …… / …… / ……
3.Lý do đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận: ......................................................................
…………………………………………….………………………………………………………
……...
4. Thông tin thửa đất có thay đổi do đo đạc lại (kê khai theo bản đồ địa chính mới)
Tờ bản đồ số

Thửa đất số

Diện tích (m2)

Nội dung thay đổi khác

4.1. Thông tin thửa đất theo GCN đã cấp:
- Thửa đất số: …………………..….……;

4.2. Thông tin thửa đất mới thay đổi:
- Thửa đất số: ………………..…….…….….;

- Tờ bản đồ số: ……………………….…;

- Tờ bản đồ số: ………………..…….……....;

- Diện tích: ………..…...….................. m2

- Diện tích: …….…………...……............. m2

- ………………………….…….……………

- …………………………….…………………
- …………………………….…………………

- ………………………….….………………

5. Thông tin tài sản gắn liền với đất đã cấp GCN có thay đổi (kê khai theo thông tin đã thay đổi - nếu có)
Loại tài sản

Nội dung thay đổi

5.1. Thông tin trên GCN đã cấp:
- Loại tài sản: ……………….………………;

5.2. Thông tin có thay đổi:
- Loại tài sản:
……………….…………;

- Diện tích XD (chiếm đất): ............ m2;
- .........................................................................
.............................................................................
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- Diện tích XD (chiếm đất): .............. m2;
- ..........................................................................

6. Những giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo
- Giấy chứng nhận đã cấp;
…………………………………………….……………………………………………………………...…
………………………………………….……………………………………………………………...……
……………………………………….……………………………………………………………...………

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
……………, ngày ...... tháng …... năm.......
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Đối với trường hợp cấp đổi GCN do đo vẽ lại bản đồ địa chính)
Sự thay đổi đường ranh giới thửa đất kể từ khi cấp GCN đến nay:…….………………………..
…..……………………………………….…………………………………………………………
Ngày……. tháng…… năm …...
Công chức địa chính
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày……. tháng…… năm …...
TM. Uỷ ban nhân dân
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
…………………………………………….………………………………………………………
……...…………………………………………….…………………………………………………
…………...…………………………………………….……………………………………………
………………...…………………………………………….………………………………………
…………………...
(Nêu rõ kết quả kiểm tra hồ sơ và ý kiến đồng ý hay không đồng ý với đề nghị cấp đổi, cấp lại
GCN; lý do ).
Ngày……. tháng…… năm …...
Ngày……. tháng…… năm …...
Người kiểm tra
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp. Trường hợp có thay đổi thì ghi cả thông tin trước và
sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi kèm theo.
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18. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung Giấy chứng
nhận do bị mất.
Bước 1. Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy
ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận hoặc
Trang bổ sung của Giấy chứng nhận. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách
nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận hoặc Trang bổ sung của
Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất
giấy do thiên tai, hỏa hoạn.
Người sử dụng đất nộp hồ sơ trực tiếp Chi nhánh Văn phòng Đăng ký
đất đai hoặc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện hoặc qua dịch vụ bưu
chính công ích.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân
cấp xã nếu có nhu cầu.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2:
Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối
đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng
dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết
quả cho người nộp hồ sơ; chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng
đăng ký đất đai. Thời gian thực hiện trong ngày.
Bước 3: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện:
+ Thẩm định điều kiện cấp lại Giấy chứng nhận, trang bổ sung Giấy
chứng nhận;
+ Dự thảo tờ trình, Quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất hoặc
Trang bổ sung giấy chứng nhận bị mất, chuyển hồ sơ lên Văn phòng
đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký
quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy
chứng nhận;
Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký quyết định hủy
Giấy chứng nhận bị mất hoặc Trang bổ sung giấy chứng nhận bị mất
đồng thời cấp lại Giấy chứng nhận và trang bổ sung chuyển trả hồ sơ
cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
Bước 5: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai vào Sổ theo dõi, sao
(quét) Giấy chứng nhận; Cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận
vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và chuyển trả hồ sơ cho Bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 6: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho người sử dụng
đất nhận kết quả.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (theo Mẫu số 10/ĐK) hoặc Đơn
hồ sơ:
đề nghị cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận.
- Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông
báo mất giấy chứng nhận hoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận
trong thời gian 10 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân;
- Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn
đối với trường hợp mất Giấy chứng nhận hoặc Trang bổ sung của Giấy
Trình tự thực hiện:
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Thời gian giải quyết:

Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:

Kết quả:
Phí, Lệ phí:

Tên mẫu đơn, tờ khai:
Yêu cầu, điều kiện:
Căn cứ pháp lý:

chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn.
b) Số lượng hồ sơ: (01) bộ
Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy
định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã; không
tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất;
không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có
vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở
nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với QSD đất ở tại Việt Nam.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài nguyên và
Môi trường.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký
đất đai.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Tài nguyên
và Môi trường.
- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất.
- Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận
* Hộ gia đình, cá nhân tại các phường, thị trấn:
+ Cấp lại GCN quyền sử dụng đất: 20.000 đồng/lần;
+ Cấp lại GCN có đăng ký thay đổi tài sản trên đất: 50.000 đồng/lần.
+ Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết khác trong hồ sơ địa
chính thửa đất: 10.000 đồng/lần.
+ Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 20.000 đồng/lần.
* Hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực còn lại
+ Cấp lại GCN quyền sử dụng đất:10.000 đồng/lần;
+ Cấp lại GCN có đăng ký thay đổi tài sản trên đất: 20.000 đồng/lần.
+ Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết khác trong hồ sơ địa
chính thửa đất: 5.000 đồng/lần.
+ Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 10.000 đồng/lần.
* Đối tượng được miễn nộp Phí, Lệ phí: Hộ gia đình, cá nhân ở nông
thôn (hoặc sản xuất kinh danh nông, lâm, ngư nghiệp), trừ hộ gia đình,
cá nhân tại các phường, thị trấn; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân đồng
bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có công cách mạng.
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (Mẫu số 10/ĐK, Thông tư số
24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014)
Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận hoặc
Trang bổ sung của Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã
- Luật đất đai năm 2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG
NHẬNQUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU
NHÀ ỞVÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Kính gửi: ......................................................................

Mẫu số 10/ĐK
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN
HỒ SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ
ràng, thống nhất với giấy tờ xuất
trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ
số:.......Quyển....
Ngày…... / ...… / .......…
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa): ................................................................................................
…………………………………………….…………………….………………………
1.2. Địa chỉ(1): ………………………………..…………………….…………………...
…………………………….……………………………………………………………...
2. Giấy chứng nhận đã cấp đề nghị được cấp lại, cấp đổi
2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………; 2.2. Số phát hành GCN:……………………;
2.3. Ngày cấp GCN: …… / …… / ……
3.Lý do đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận: .........................................................
…………………………………………….………………………………………………
4. Thông tin thửa đất có thay đổi do đo đạc lại (kê khai theo bản đồ địa chính mới)
Tờ bản đồ số

Thửa đất số

Nội dung thay đổi khác

4.1. Thông tin thửa đất theo GCN đã cấp:
- Thửa đất số: …………………..………;

4.2. Thông tin thửa đất mới thay đổi:
- Thửa đất số: ……………..…….….;

- Tờ bản đồ số: ……………………….…;

- Tờ bản đồ số: ……………..……...;

- Diện tích: ……..…...…….................. m2

- Diện tích: …………...…….............m2

- …………………….…….……………

- ………….…………………………

5. Thông tin tài sản gắn liền với đất đã cấp GCN có thay đổi (kê khai theo thông tin đã thay đổi - nếu có)
Loại tài sản

Nội dung thay đổi

5.1. Thông tin trên GCN đã cấp:
- Loại tài sản: ……………….……………;

5.2. Thông tin có thay đổi:
- Loại tài sản:
…………………….…………;

- Diện tích XD (chiếm đất): ................. m2;

- Diện tích XD (chiếm đất): ............. m2;
- .........................................................................
- .........................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
6. Những giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo
- Giấy chứng nhận đã cấp;
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……………...…………………………………………….…………………………………………
…………………...…………………………………………….……………………………………
………………………...…………………………………………….………
Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
……………, ngày ...... tháng …... năm.......
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Đối với trường hợp cấp đổi GCN do đo vẽ lại bản đồ địa chính)
Sự thay đổi đường ranh giới thửa đất kể từ khi cấp GCN đến nay:…….………………..
…..………………………………………………………………………………………...
Ngày……. tháng…… năm …...
Công chức địa chính
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày……. tháng…… năm …...
TM. Uỷ ban nhân dân
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
…………………………………………….…………………………………………………
…………...…………………………………………….……………………………………………
………………...…………………………………………….………………
(Nêu rõ kết quả kiểm tra hồ sơ và ý kiến đồng ý hay không đồng ý với đề nghị cấp đổi, cấp
lại GCN; lý do ).
Ngày……. tháng…… năm …...
Ngày……. tháng…… năm …...
Người kiểm tra
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)
(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp. Trường hợp có thay đổi thì ghi cả thông tin
trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi kèm theo.
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19. Thủ tục: Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
Trình tự thực hiện:

a) Trường hợp không thực hiện cấp đổi đồng loạt:
- Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận
một cửa của UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối
đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng
dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp
hồ sơ.
Trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì trong thời hạn 03
ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải
chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.
b) Trường hợp thực hiện cấp đổi đồng loạt theo chủ trương “dồn
điền đổi thửa”:
- Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp tự thoả thuận với nhau
bằng văn bản về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp.
- Ủy ban nhân dân cấp xã lập phương án chuyển đổi quyền sử dụng đất
nông nghiệp chung cho toàn xã, phường, thị trấn (bao gồm cả tiến độ
thời gian thực hiện chuyển đổi) và gửi phương án đến Phòng Tài
nguyên và Môi trường.
- Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra phương
án trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt và chỉ đạo Ủy ban
nhân dân cấp xã tổ chức cho các hộ gia đình, cá nhân chuyển đổi
ruộng đất theo phương án được duyệt.
- Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thực hiện việc đo đạc lập,
chỉnh lý bản đồ địa chính.
- Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nộp hồ sơ cấp đổi tại Chi nhánh Văn
phòng Đăng ký đất đai hoặc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện hoặc qua
dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp tại UBND cấp xã nếu có nhu cầu.
c) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm: kiểm tra hồ sơ,
nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các công
việc sau đây:
- Xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận;
- Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
- Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;
- Trả kết quả giải quyết về Bộ phận một cửa để trao Giấy chứng nhận
cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với
trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.
- Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo
đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại
tổ chức tín dụng thì người sử dụng đất nộp bản sao hợp đồng thế chấp
quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho Giấy chứng nhận
đã cấp để làm thủ tục cấp đổi giấy mới.
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm thông báo danh
sách các trường hợp làm thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho tổ chức
tín dụng nơi nhận thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;
xác nhận việc đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi được
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Cách thức thực hiện:

Thời gian giải quyết:

Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:

cơ quan có thẩm quyền ký cấp đổi.
Việc trao Giấy chứng nhận được thực hiện đồng thời giữa ba bên gồm
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, người sử dụng đất và tổ chức
tín dụng theo quy định như sau:
+ Người sử dụng đất ký, nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới từ Bộ phận
một cửa (Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai) để trao cho tổ chức
tín dụng nơi đang nhận thế chấp;
+ Tổ chức tín dụng có trách nhiệm trao Giấy chứng nhận cũ đang thế
chấp cho Văn phòng đăng ký đất đai để quản lý
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
* Thành phần hồ sơ đối với trường hợp không thực hiện cấp đổi
đồng loạt bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận (theo Mẫu số 10/ĐK);
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
- Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
thay cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi
Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa
chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng.
* Thành phần hồ sơ đối với trường hợp thực hiện cấp đổi đồng loạt,
bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận (theo Mẫu số 10/ĐK) của từng
hộ gia đình, cá nhân;
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp hoặc bản sao hợp đồng thế chấp
quyền sử dụng đất đối với trường hợp đất đang thế chấp tại tổ chức tín
dụng;
- Văn bản thỏa thuận về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông
nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;
- Phương án chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của Ủy ban
nhân dân cấp xã đã được Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành
phố thuộc tỉnh phê duyệt;
- Biên bản giao nhận ruộng đất theo phương án “dồn điền đổi thửa”
(nếu có).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Không quá 10 ngày. Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ,
ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ
sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất;
không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi
phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện
kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt
khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài nguyên và
Môi trường.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký
đất đai.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan quản lý
nhà nước về nhà ở, công trình xây dựng, nông nghiệp, cơ quan thuế, Phòng
Tài nguyên và Môi trường.
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Kết quả:
Phí, Lệ phí:

Tên mẫu đơn, tờ khai:
Yêu cầu, điều kiện:
Căn cứ pháp lý:

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất
- Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận
* Hộ gia đình, cá nhân tại các phường, thị trấn:
+ Cấp lại GCN quyền sử dụng đất: 20.000 đồng/lần;
+ Cấp lại GCN có đăng ký thay đổi tài sản trên đất: 50.000 đồng/lần.
+ Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết khác trong hồ sơ địa
chính thửa đất: 10.000 đồng/lần.
+ Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 20.000 đồng/lần.
* Hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực còn lại
+ Cấp lại GCN quyền sử dụng đất:10.000 đồng/lần;
+ Cấp lại GCN có đăng ký thay đổi tài sản trên đất: 20.000 đồng/lần.
+ Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết khác trong hồ sơ địa
chính thửa đất: 5.000 đồng/lần.
+ Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 10.000 đồng/lần.
* Đối tượng được miễn nộp Phí, Lệ phí: Hộ gia đình, cá nhân ở nông
thôn (hoặc sản xuất kinh danh nông, lâm, ngư nghiệp), trừ hộ gia đình,
cá nhân tại các phường, thị trấn; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân đồng
bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có công cách mạng.
Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận (Mẫu số 10/ĐK, Thông tư số
24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014)
Thửa đất nông nghiệp chuyển đổi phải trong cùng một xã, phường, thị
trấn.
- Luật đất đai năm 2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở
VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Kính gửi: …...................................................................

Mẫu số 10/ĐK
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI
NHẬN HỒ SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn
đầy đủ, rõ ràng, thống nhất
với giấy tờ xuất trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ
số:.......Quyển....
Ngày…... / ...… / .......…
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa): …................................................................................................................
…………………………………………….………………………………………………………………
1.2. Địa chỉ(1): ………………………………..………………………………………………………
…………………………………………….………………………………………………………………

2. Giấy chứng nhận đã cấp đề nghị được cấp lại, cấp đổi
2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………; 2.2. Số phát hành GCN:…………….…..…;
2.3. Ngày cấp GCN: …… / …… / ……
3.Lý do đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận: …...................................................................
…………………………………………….………………………………………………………………

4. Thông tin thửa đất có thay đổi do đo đạc lại (kê khai theo bản đồ địa chính mới)
Tờ bản đồ số

Thửa đất số

Diện tích (m2)

4.1. Thông tin thửa đất theo GCN đã cấp:
- Thửa đất số: …………………..……;

Nội dung thay đổi khác

4.2. Thông tin thửa đất mới thay đổi:
- Thửa đất số: ………………

- Tờ bản đồ số: …………………….…;

- Tờ bản đồ số: …………….;

- Diện tích: ………..……................ m2

- Diện tích: ……………..........m2

- ………………………….…………

- …………………………….

- ……………………….……………

- ………………………………

5. Thông tin tài sản gắn liền với đất đã cấp GCN có thay đổi (kê khai theo thông tin đã thay đổi – nếu có)
Loại tài sản

Nội dung thay đổi

5.1. Thông tin trên GCN đã cấp:
- Loại tài sản: ……………….……………;

5.2. Thông tin có thay đổi:
- Loại tài sản: …………………… - Diện
tích XD (chiếm đất): …................. m2;

- Diện tích XD (chiếm đất): ….............. m2;
- ........................................................................
.............................................................................
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- ..........................................................................

6. Những giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo
- Giấy chứng nhận đã cấp;
…………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………
……………………
Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
……………, ngày …... tháng …… năm…....
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Đối với trường hợp cấp đổi GCN do đo vẽ lại bản đồ địa chính)
Sự thay đổi đường ranh giới thửa đất kể từ khi cấp GCN đến
nay:…….………………………..…..………………………………………………………………
………………
Ngày…….Tháng…… năm ……
Ngày…….Tháng…… năm ……
Công chức địa chính
TM. Uỷ ban nhân dân
(Ký, ghi rõ họ, tên)
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
…………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………
(Nêu rõ kết quả kiểm tra hồ sơ và ý kiến đồng ý hay không đồng ý với đề nghị cấp đổi, cấp lại
GCN; lý do ).
Ngày…….Tháng…… năm ……
Ngày…….Tháng…… năm ……
Người kiểm tra
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp. Trường hợp có thay đổi thì ghi cả thông tin trước và
sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi kèm theo.
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20. Thủ tục: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền
với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho,
góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ
và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng
đất đã có Giấy chứng nhận
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người sử dụng đất nộp hồ sơ trực tiếp Chi nhánh Văn phòng
Đăng ký đất đai hoặc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện hoặc qua dịch vụ
bưu chính công ích.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân
cấp xã nếu có nhu cầu.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2: Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong
thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo
và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy
định.
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết
quả cho người nộp hồ sơ; chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng
đăng ký đất đai. Thời gian thực hiện trong ngày.
Trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì trong thời hạn 03
ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải
chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.
Bước 3: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm:
+ Thông báo cho bên chuyển quyền sử dụng đất và niêm yết tại Ủy ban
nhân dân cấp xã về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người
nhận chuyển quyền đối với trường hợp bên nhận chuyển quyền chỉ có
Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền;gửi văn bản đề nghị xác nhận
hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đến Ủy ban nhân
dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, Ủy ban nhân dân cấp xã
nơi có đất đối vớitrường hợp nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho
quyền sử dụng đất trồng lúa của hộ gia đình, cá nhân;
+ Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo
thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài
chính theo quy định;
- Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc cấp
Giấy chứng nhận thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy
chứng nhận cho người sử dụng đất.
Bước 4: Chi Cục Thuế xác định nghĩa vụ tài chính và ra thông báo để
người sử dụng đất thực hiện.
Bước 5: Sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính người sử dụng đất nộp lại
chứng từ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để chuyển Chi nhánh
Văn phòng Đăng ký đất đai.
Bước 6: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hoàn thiện hồ sơ
chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ trình Giám đốc
Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
(cấp mới GCN) hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xác nhận
thay đổi trên Giấy chứng nhận.
* Trường hợp người đề nghị cấp Giấy chứng nhận đã chết trước khi
được trao Giấy chứng nhận thì người được thừa kế quyền sử dụng đất
theo quy định của pháp luật thừa kế nộp bổ sung giấy tờ về thừa kế
854

theo quy định. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận thừa kế
vào Giấy chứng nhận đã ký hoặc lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm
quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất cho người được thừa kế theo quy định của
Bộ Tài nguyên và Môi trường. Người được thừa kế có trách nhiệm
thực hiện nghĩa vụ tài chính về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với
đất trong trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đã chết phải
thực hiện theo quy định của pháp luật.
* Trường hợp người sử dụng đất tặng cho quyền sử dụng đất để xây
dựng công trình công cộng thì phải lập văn bản tặng cho quyền sử
dụng đất theo quy định.
Sau khi hoàn thành xây dựng công trình công cộng trên đất được tặng
cho, Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ vào văn bản tặng cho quyền sử
dụng đất đã được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận và hiện trạng sử
dụng đất để đo đạc, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ
liệu đất đai và thông báo cho người sử dụng đất nộp Giấy chứng nhận
đã cấp để xác nhận thay đổi. Trường hợp người sử dụng đất tặng cho
toàn bộ diện tích đất đã cấp Giấy chứng nhận thì thu hồi Giấy chứng
nhận để quản lý.
Bước 7: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai vào sổ theo dõi, sao
quét, cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính,
cơ sở dữ liệu đất đai và chuyển trả hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả
kết quả.
Bước 8: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho người sử dụng
đất nhận kết quả.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
hồ sơ:
* Hồ sơ nộp khi thực hiện đăng ký biến động quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển
nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ
hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
- Hợp đồng, văn bản về việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho
thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn
liền với đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn
liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền
với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng theo quy định.
Trường hợp người thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn
liền với đất là người duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký
thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của
người thừa kế;
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
- Văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ
chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng
đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư;
- Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền
với đất được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn tài sản gắn
liền với đất đối với trường hợp chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp
vốn bằng tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
không đồng thời là người sử dụng đất.
- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo mẫu
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09/ĐK)
- Trường hợp người đề nghị cấp Giấy chứng nhận đã chết trước khi
được trao Giấy chứng nhận thì người được thừa kế quyền sử dụng đất
theo quy định của pháp luật thừa kế nộp bổ sung giấy tờ về thừa kế
theo quy định.
- Văn bản của các thành viên trong hô ̣ gia đình sử dụng đất đồng ý
chuyển quyền sử du ̣ng đất của hô ̣ gia đình đã được công chứng hoặc
chứng thực theo quy định của pháp luật.
- Văn bản xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp đối với trường hợp
nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.
* Hồ sơ nộp khi cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp diện tích
đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử
dụng đất đã có Giấy chứng nhận trong trường hợp thửa đất gốc đã
được cấp Giấy chứng nhận:
- Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo Mẫu số
10/ĐK) đối với toàn bộ diện tích của thửa đất đang sử dụng;
- Bản gốc Giấy chứng nhận của thửa đất gốc;
- Bản gốc Giấy chứng nhận và hợp đồng, văn bản về việc chuyển
nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất được lập theo quy định
của diện tích đất tăng thêm. Trường hợp nhận chuyển nhượng, thừa kế,
tặng cho phần diện tích đất tăng thêm theo quy định tại Khoản 2 Điều
82 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì nộp bản gốc Giấy chứng nhận
của bên chuyển quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng, văn bản về việc
chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất của diện tích đất
tăng thêm.
* Hồ sơ nộp khi cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp diện tích
đất tăng thêm không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định
- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo Mẫu số 04a/ĐK) đối với toàn
bộ diện tích của thửa đất đang sử dụng;
- Bản gốc Giấy chứng nhận của thửa đất gốc hoặc các giấy tờ quy định tại
Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và
Khoản 16 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của thửa đất gốc
đối với trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận.
- Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị
định số 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu
tài sản gắn liền với đất.
Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng
thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng, trừ trường hợp trong giấy
tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với
hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng;
- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc
miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu
có);
- Trường hợp đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề
thì phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa
án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề,
kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà
người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế.
* Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục xác định lại diện tích đất ở cho hộ
gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận bao gồm:
- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo Mẫu số
09/ĐK);
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Thời gian giải quyết:

Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản
gắn liền với đất mà có thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng
minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy chứng
nhận đã cấp thì người sử dụng đất nộp thêm các giấy tờ sau đây:
+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân mới hoặc Giấy chứng minh quân
đội mới hoặc thẻ Căn cước công dân mới hoặc sổ hộ khẩu, giấy tờ
khác chứng minh thay đổi nhân thân đối với trường hợp thay đổi thông
tin về nhân thân của người có tên trên Giấy chứng nhận;
+ Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận việc
thay đổi thông tin pháp nhân đối với trường hợp thay đổi thông tin về
pháp nhân của tổ chức đã ghi trên Giấy chứng nhận.
Ngoài ra người sử dụng đất còn phải nộp thêm các hồ sơ sau:
++ Trích lục hoặc trích đo địa chính thửa đất (nếu có);
++ Tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với thủ tục
đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền
với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng
cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản
gắn liền với đất .
- Không quá 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với thủ tục
đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền
với đất trong trường hợp cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất
- Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với
thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn
liền với đất trong trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và
chồng
Trường hợp cấp giấy chứng nhận do: Người sử dụng đất có nhu cầu
cấp đổi, tách thửa, hợp thửa, thay đổi diện tích; thời gian tăng thêm
không quá 07 ngày làm việc.
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy
định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời
gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính
thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm
pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện
kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt
khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.
Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở
hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài nguyên và
Môi trường.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp
thực hiện (nếu có):
+ Sở Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp cấp mới Giấy
chứng nhận.
+ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đối với trường hợp xác nhận
thay đổi trên Giấy chứng nhận.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký
đất đai.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan quản lý
nhà nước về nhà ở, công trình xây dựng, nông nghiệp, cơ quan thuế, Phòng
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Kết quả:
Phí, Lệ phí:

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Yêu cầu, điều kiện:

Tài nguyên và Môi trường.
- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất
- Phí thẩm định hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:
* Cá nhân, hộ gia đình ở phường, thị trấn
Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất: 200.000 đồng/hồ sơ.
* Cá nhân, hộ gia đình ở các khu vực khác còn lại
Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất: 100.000 đồng/hồ sơ.
* Đối tượng miễn nộp phí: Cá nhân, hộ gia đình là người dân tộc thiểu
số, hộ nghèo. Gia đình liệt sỹ, thương binh người hưởng chính sách
như thương binh, người có công với cách mạng.
- Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận
* Hộ gia đình, cá nhân tại các phường, thị trấn:
+ Cấp lại GCN quyền sử dụng đất: 20.000 đồng/lần;
+ Cấp lại GCN có đăng ký thay đổi tài sản trên đất: 50.000 đồng/lần.
+ Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết khác trong hồ sơ địa
chính thửa đất: 10.000 đồng/lần.
+ Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 20.000 đồng/lần.
* Hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực còn lại
+ Cấp lại GCN quyền sử dụng đất: 10.000 đồng/lần;
+ Cấp lại GCN có đăng ký thay đổi tài sản trên đất: 20.000 đồng/lần.
+ Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết khác trong hồ sơ địa
chính thửa đất: 5.000 đồng/lần.
+ Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 10.000 đồng/lần.
* Đối tượng được miễn nộp Phí, Lệ phí: Hộ gia đình, cá nhân ở nông
thôn (hoặc sản xuất kinh danh nông, lâm, ngư nghiệp), trừ hộ gia đình,
cá nhân tại các phường, thị trấn; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân đồng
bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có công cách mạng.
- Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 04a/ĐK Thông tư số
24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014).
- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số
09/ĐK Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014)
- Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 10/ĐK
Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014)
1. Có Giấy chứng nhận (trừ trường hợp tất cả người nhận thừa kế
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất
đều là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài
không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất
ở tại Việt Nam).
- Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì
người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao
đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người
sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ
điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
- Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài
chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong
nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền.
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2. Đất không có tranh chấp.
3. Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
4. Trong thời hạn sử dụng đất.
5. Ngoài các điều kiện nêu tại các điểm 1, 2, 3 và 4 trên đây, còn phải
đủ điều kiện sau:
a) Điều kiện bán, mua tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê
thu tiền thuê đất hàng năm
- Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được
bán tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước khi có đủ các điều kiện
sau đây:
+ Tài sản gắn liền với đất thuê được tạo lập hợp pháp theo quy định
của pháp luật;
+ Đã hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng chi tiết
và dự án đầu tư đã được phê duyệt, chấp thuận.
- Người mua tài sản gắn liền với đất thuê phải bảo đảm các điều kiện
sau đây:
+ Có năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư;
+ Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với dự án đầu tư;
+ Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp
đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án trước đó.
- Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời
hạn sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích
đã được xác định trong dự án.
b) Điều kiện nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất:
+ Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở
nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử
dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển
nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.
+ Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không
được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.
+ Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng
cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng
hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái
thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng
hộ, rừng đặc dụng đó.
c) Điều kiện hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng, tặng cho quyền sử
dụng đất:
+ Hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống xen kẽ trong phân khu bảo vệ
nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng nhưng
chưa có điều kiện chuyển ra khỏi phân khu đó thì chỉ được chuyển
nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất rừng kết hợp sản xuất nông
nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản cho hộ gia đình, cá nhân sinh
sống trong phân khu đó.
+ Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất ở, đất sản xuất nông
nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ thì chỉ được chuyển nhượng, tặng
cho quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá
nhân đang sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ đó.
+ Hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số sử dụng đất do Nhà nước
giao đất theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước thì được chuyển nhượng,
tặng cho quyền sử dụng đất sau 10 năm, kể từ ngày có quyết định giao
đất.
d) Hộ gia đình, cá nhân được nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê
quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất,
kinh doanh phi nông nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:
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Căn cứ pháp lý:

- Mục đích sử dụng đối với diện tích đất nhận chuyển nhượng, nhận
góp vốn, thuê quyền sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch
sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
đ) Hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để tự
xây dựng nhà ở phải thực hiện việc xây dựng nhà ở theo đúng giấy
phép xây dựng, tuân thủ quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị đã được
phê duyệt.
- Luật đất đai năm 2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN
SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN
KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Mẫu số 04a/ĐK
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng,
thống nhất với giấy tờ xuất trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số:......Quyển....
Ngày…... / ...… / .......…
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Kính gửi:...........................................................
I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………
….............................................................................................................................
1.2. Địa chỉ thường trú (1): …………………………………………………….
2. Đề nghị: - Đăng ký QSDĐ
Đăng ký quyền quản lý đất
(Đánh dấu √ vào ô
trống lựa chọn)
- Cấp GCN đối với đất
Cấp GCN đối với tài sản trên đất
3. Thửa đất đăng ký (2)………………………………………………………………..
3.1.Thửa đất số: …………....………..….; 3.2. Tờ bản đồ số: …….……………....…;
3.3. Địa chỉ tại: ................................................................................................................;
3.4. Diện tích: …..….... m2; sử dụng chung: .................... m2; sử dụng riêng: …............. m2;
3.5. Sử dụng vào mục đích: ..........................................., từ thời điểm:………….......;
3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất: ...........................................................................;
3.7. Nguồn gốc sử dụng (3):..........................................................................................................;
3.8. Có quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất số……., của ………………….., nội dung quyền sử
dụng……………………………………………………………………………………………..;
4. Tài sản gắn liền với đất(Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận quyền sở hữu tài sản)
4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:
a) Loại nhà ở, công trình(4): .................................................................................................................................... ;
b) Diện tích xây dựng: ................ (m2);
c) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): .............................................................. ;
d) Sở hữu chung: ………………................... m2, sở hữu riêng: ...................................................................... m2;
đ) Kết cấu:………………………………………....; e) Số tầng: .......................................................................... ;
g) Thời hạn sở hữu đến: ...........................................................................................................................................
(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện
tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)
4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:

4.3. Cây lâu năm:

a) Loại cây chủ yếu: ……………………..;
b) Diện tích: ……………………. m2;
c) Nguồn gốc tạo lập:
- Tự trồng rừng:
- Nhà nước giao không thu tiền:
- Nhà nước giao có thu tiền:
- Nhận chuyển quyền:
- Nguồn vốn trồng, nhận quyền: ………......…
d) Sở hữu chung: .…… m2, Sở hữu riêng: .…… m2;
đ) Thời hạn sở hữu đến: ………………………….

a) Loại cây chủ yếu:………………;
b) Diện tích: …………………. m2;
c) Sở hữu chung:.………… m2,
Sở hữu riêng:…............... m2 ;
d) Thời hạn sở hữu đến: …………….
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5. Những giấy tờ nộp kèm theo: ………………………………………………………………...
.....................................................................................................................................................................................
6.Có nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: ………..…………......………………...
Đề nghị khác : …………………………..…………………………………………………….
Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm
trước pháp luật.
……………, ngày .... tháng ... năm ......
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 5
(Xác nhận đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu
nhà ở, trừ trường hợp mua nhà, đất của tổ chức đầu tư xây dựng nhà ở để bán)
1. Nội dung kê khai so với hiện trạng: ................................................................................................................ …
2. Nguồn gốc sử dụng đất: .........................................................................................
3. Thời điểm sử dụng đất vào mục đích đăng ký :………...……………………..... ..
4. Thời điểm tạo lập tài sản gắn liền với đất :……………………………………..
5. Tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất:.……….….........................
6. Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng:………….........................
7. Nội dung khác :………………………………………………………….........
Ngày……. tháng…… năm …...
Công chức địa chính
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày……. tháng…… năm …...
TM. Uỷ ban nhân dân
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

(Trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì không xác
nhận các nội dung tại các Điểm 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Mục này; đăng ký riêng về đất thì không xác nhận nội
dung Điểm 4; đăng ký riêng tài sản thì không xác nhận nội dung Điểm 2 và Điểm 3 Mục này )
III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
................................................................................................................................................................................
………………… .................................................................................................................................................
(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa
đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý)
Ngày……. tháng…… năm …...
Ngày……. tháng…… năm …...
Người kiểm tra
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn:
(1) Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông” (hoặc “Hộ bà”), sau đó ghi họ tên,
năm sinh, số giấy chứng minh nhân dân (nếu có) của hai vợ chồng chủ hộ (người có chung quyền sử dụng đất của hộ). Tổ
chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn
bản). Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp
hộ chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo).
(2) Trường hợp đăng ký nhiều thửa đất nông nghiệp mà không đề nghị cấp giấy hoặc đề nghị cấp chung một GCN
nhiều thửa đất nông nghiệp thì tại dòng đầu của điểm 3 mục I chỉ ghi tổng số thửa và kê khai từng thửa vào danh sách kèm
theo (Mẫu 04c/ĐK).
(3) Ghi cụ thể: được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay thuê trả tiền
hàng năm hoặc nguồn gốc khác.
(4) Ghi cụ thể: Nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư, văn phòng, nhà xưởng, nhà kho,…
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG
ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Kính gửi: ………………………………………………

Mẫu số 09/ĐK
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN
HỒ SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ
ràng, thống nhất với giấy tờ xuất
trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: …..
Quyển …..
Ngày …../…../……..
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa): ………………………………………………………
1.2. Địa chỉ(1): ……………………………………………………………
2. Giấy chứng nhận đã cấp
2.1. Số vào sổ cấp GCN: …………………; 2.2. Số phát hành GCN: …………………….;
2.3. Ngày cấp GCN …/…/…… …….;
3. Nội dung biến động về: …………………………………………………………
3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:
3.2. Nội dung sau khi biến động:
- …………………………………………………;
- ………………………………;
…………………………………………………..;
………………………..………;
………………………………………………..;
………..……………………;
4. Lý do biến động
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:
- Giấy chứng nhận đã cấp:
…………………………………………………………………………………………
Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
…………., ngày .... tháng ... năm ……
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
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II- XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Công chức địa chính
TM. Ủy ban nhân dân
(Ký, ghi rõ họ, tên)
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)
III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)
IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
Thủ trưởng cơ quan
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)
(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin
trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi.
Chú ý: Mẫu đơn này sử dụng trong các trường hợp: chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang
thuê đất trả tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê
đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất; từ hình thức thuê đất trả tiền một lần sang hình thức thuê đất trả
tiền hàng năm; chuyển mục đích sử dụng đất; gia hạn sử dụng đất; đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài
sản gắn liền với đất hoặc thông tin về giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân; thay đổi địa chỉ; giảm diện tích
thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính về đất đai; thay đổi về tài
sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp giấy chứng nhận, đính chính giấy chứng nhận.
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Mẫu số 10/ĐK

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

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở
VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ
ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số:.......Quyển....
Ngày…... / ...… / .......…
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Kính gửi: ......................................................................
I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa): ..........................................................................................................
……………………………….……………………………………………………………...
1.2. Địa chỉ(1): ……………………..……………………………………………………...
………………………………….……………………………………………………………...
2. Giấy chứng nhận đã cấp đề nghị được cấp lại, cấp đổi
2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………; 2.2. Số phát hành GCN:………………….…..…;
2.3. Ngày cấp GCN: …… / …… / ……
3. Lý do đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận: ....................................................................
…………………………………….……………………………………………………………...
4. Thông tin thửa đất có thay đổi do đo đạc lại (kê khai theo bản đồ địa chính mới)
Tờ bản đồ số

Thửa đất số

Diện tích (m2)

4.1. Thông tin thửa đất theo GCN đã cấp:
- Thửa đất số: …………………..………;

Nội dung thay đổi khác

4.2. Thông tin thửa đất mới thay đổi:
- Thửa đất số: ……………..……….….;

- Tờ bản đồ số: …………………….…;

- Tờ bản đồ số: ………………...……....;

- Diện tích: ………...…….................. m2

- Diện tích: …….………...……............. m2

- ………………………….…….……………

- ………………………….…………………

- ………………………….….………………

- ………………………….…………………

5. Thông tin tài sản gắn liền với đất đã cấp GCN có thay đổi (kê khai theo thông tin đã thay đổi - nếu có)
Loại tài sản

Nội dung thay đổi

5.1. Thông tin trên GCN đã cấp:
- Loại tài sản: ……………….……………;

5.2. Thông tin có thay đổi:
- Loại tài sản: ………………….…………;
- Diện tích XD (chiếm đất): .................. m2;
-

- Diện tích XD (chiếm đất): .................. m2;
- .........................................................................
.............................................................................
.............................................................................
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6. Những giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo
- Giấy chứng nhận đã cấp;
…………………………………………….………………………………………………………
……...…………………………………………….…………………………………………………
…………...…………………………………………….……………………………………………
………………...…………………………………………….………………………………………
……………………...
Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
……………, ngày ...... tháng …... năm.......
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Đối với trường hợp cấp đổi GCN do đo vẽ lại bản đồ địa chính)
Sự thay đổi đường ranh giới thửa đất kể từ khi cấp GCN đến nay:…….………………………..
…..……………………………………….……………………………………………………………...

Ngày……. tháng…… năm …...
Công chức địa chính

Ngày……. tháng…… năm …...
TM. Uỷ ban nhân dân
Chủ tịch

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Ký tên, đóng dấu)

III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
…………………………………………….………………………………………………………
……...…………………………………………….…………………………………………………
…………...…………………………………………….……………………………………………
………………...…………………………………………….………………………………………
…………………...
(Nêu rõ kết quả kiểm tra hồ sơ và ý kiến đồng ý hay không đồng ý với đề nghị cấp đổi, cấp lại GCN; lý do ).

Ngày……. tháng…… năm …...
Người kiểm tra

Ngày……. tháng…… năm …...
Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)

(Ký tên, đóng dấu)

(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp. Trường hợp có thay đổi thì ghi cả thông tin
trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi kèm theo.
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21. Thủ tục: Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
Bước 1: Một trong các bên hoặc các bên ký hợp đồng thuê, thuê lại,
hợp đồng góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc tại Bộ
phận Một cửa cấp huyện hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân
cấp xã nếu có nhu cầu.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2: Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong
thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo
và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy
định.
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và
trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ
sơ.
Trường hợp nộp hồ sở tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì trong thời hạn 03
ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải
chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
Bước 3: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất có trách nhiệm kiểm tra hồ
sơ, nếu phù hợp quy định của pháp luật thì thực hiện các công việc sau:
- Xác nhận việc xóa cho thuê, cho thuê lại, xóa góp vốn vào Giấy
chứng nhận theo quy định và trao cho bên cho thuê, cho thuê lại, bên
góp vốn. Trường hợp cho thuê, cho thuê lại đất trong khu công nghiệp
và trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà đã cấp Giấy chứng
nhận cho bên thuê, thuê lại đất, bên nhận góp vốn thì thu hồi Giấy
chứng nhận đã cấp; bên góp vốn được cấp lại Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Trường hợp thời điểm hết thời hạn sử dụng đất trùng với thời điểm xóa
cho thuê, cho thuê lại đất, xóa góp vốn bằng quyền sử dụng đất nếu
người sử dụng đất không có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất hoặc không
được cơ quan nhà nước có tham quyền gia hạn sử dụng đất thì thu hồi
Giấy chứng nhận đã cấp.
- Thực hiện việc xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, xóa góp vốn vào
hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
Bước 4: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuyển trả hồ sơ cho
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho người sử dụng
đất nhận kết quả.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Văn bản thanh lý hợp đồng cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng
hồ sơ:
quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc hợp đồng cho thuê,
cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
có xác nhận đã được thanh lý hợp đồng;
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp góp vốn bằng
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Không quá 03 ngày đối với trường hợp xóa đăng ký góp vốn bằng
Thời gian giải quyết:
Trình tự thực hiện:
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Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:

Kết quả:
Phí, Lệ phí:

Tên mẫu đơn, tờ khai:
Yêu cầu, điều kiện:

Căn cứ pháp lý:

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; không quá 03
ngày đối với trường hợp đăng ký, xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại
quyền sử dụng đất.
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy
định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời
gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính
thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm
pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện
kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt
khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.
Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở
hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài nguyên và
Môi trường (trường hợp cấp giấy chứng nhận).
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký
đất đai.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan quản lý
nhà nước về nhà ở, công trình xây dựng, nông nghiệp, cơ quan thuế, Phòng
Tài nguyên và Môi trường.
- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất
- Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận
* Hộ gia đình, cá nhân tại các phường, thị trấn:
+ Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 20.000 đồng/lần.
* Hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực còn lại
+ Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 10.000 đồng/lần.
* Đối tượng được miễn nộp Phí, Lệ phí: Hộ gia đình, cá nhân ở nông
thôn (hoặc sản xuất kinh danh nông, lâm, ngư nghiệp), trừ hộ gia đình,
cá nhân tại các phường, thị trấn; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân đồng
bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có công cách mạng.
Không
Việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất chấm dứt trong các trường hợp
sau đây:
- Hết thời hạn góp vốn bằng quyền sử dụng đất;
- Một bên hoặc các bên đề nghị theo thoả thuận trong hợp đồng góp
vốn;
- Bị thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai;
- Bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong hợp đồng hợp tác kinh
doanh hoặc doanh nghiệp liên doanh bị tuyên bố phá sản, giải thể;
- Cá nhân tham gia hợp đồng góp vốn chết; bị tuyên bố là đã chết; bị
mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự; bị cấm hoạt động trong lĩnh
vực hợp tác kinh doanh mà hợp đồng góp vốn phải do cá nhân đó thực
hiện;
- Pháp nhân tham gia hợp đồng góp vốn bị chấm dứt hoạt động mà hợp
đồng góp vốn phải do pháp nhân đó thực hiện.
- Luật đất đai năm 2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
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- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum.
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22. Thủ tục: Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà
ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu tài sản gắn liền với đất trước ngày 01/07/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp
Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người sử dụng đất nộp hồ sơ trực tiếp Chi nhánh Văn phòng
Đăng ký đất đai hoặc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện hoặc qua dịch vụ
bưu chính công ích.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân
cấp xã nếu có nhu cầu.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2: Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong
thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo
và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy
định.
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết
quả cho người nộp hồ sơ; chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng
đăng ký đất đai. Thời gian thực hiện trong ngày.
Bước 3: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thông báo bằng văn
bản cho bên chuyển quyền và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp
xã nơi có đất về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người
nhận chuyển quyền.
Trường hợp không rõ địa chỉ của người chuyển quyền để thông báo thì
hướng dẫn người sử dụng đất phải đăng tin trên phương tiện thông tin
đại chúng của địa phương ba số liên tiếp.
- UBND xã niêm yết hồ sơ và chuyển kết quả niêm yết cho Chi nhánh
Văn phòng đăng ký đất đai.
- Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên
trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương mà không có đơn
đề nghị giải quyết tranh chấp thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy Giấy chứng
nhận đã cấp đối với trường hợp không nộp Giấy chứng nhận để làm
thủ tục đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới cho bên nhận chuyển
quyền.
Trường hợp có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Chi nhánh Văn
phòng Đăng ký đất đai hướng dẫn các bên nộp đơn đến cơ quan nhà
nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định.
- Chuyển thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài
chính.
Bước 4: Cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính và ra thông báo để
người sử dụng đất thực hiện.
Bước 5: Văn phòng Đăng ký đất đai trình Sở Tài nguyên và Môi
trường cấp Giấy chứng nhận.
Bước 6: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai vào sổ theo dõi, sao
quét, cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính,
cơ sở dữ liệu đất đai và chuyển trả hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả
kết quả
Bước 7: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho người sử dụng
đất nhận kết quả.
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- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
hồ sơ:
* Trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho
quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất mà có hợp đồng hoặc văn
bản về chuyển quyền theo quy định nhưng bên chuyển quyền không
trao Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền, hồ sơ gồm:
- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo Mẫu số
09/ĐK);
- Hợp đồng hoặc văn bản về chuyển quyền đã lập theo quy định;
* Trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng
đất nhưng không lập hợp đồng, văn bản chuyển quyền theo quy
định, hồ sơ gồm có:
- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo Mẫu số
09/ĐK);
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
- Giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có
đủ chữ ký của bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thời gian giải quyết:
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy
định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời
gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính
thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm
pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện
kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt
khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở
Đối tượng thực hiện:
nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại
Việt Nam
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:
Cơ quan thực hiện:
+ Sở Tài nguyên và Môi trường (trường hợp cấp mới giấy chứng
nhận).
+ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đối với trường hợp xác nhận
thay đổi trên Giấy chứng nhận.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký
đất đai.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan quản lý
nhà nước về nhà ở, công trình xây dựng, nông nghiệp, cơ quan thuế,
Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường
- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
Kết quả:
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất
- Phí thẩm định hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
Phí, Lệ phí:
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:
* Cá nhân, hộ gia đình ở phường, thị trấn
Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất: 200.000 đồng/hồ sơ.
* Cá nhân, hộ gia đình ở các khu vực khác còn lại
Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất: 100.000 đồng/hồ sơ.
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Tên mẫu đơn, tờ khai:
Yêu cầu, điều kiện:
Căn cứ pháp lý:

* Đối tượng miễn nộp phí: Cá nhân, hộ gia đình là người dân tộc thiểu
số, hộ nghèo. Gia đình liệt sỹ, thương binh người hưởng chính sách
như thương binh, người có công với cách mạng.
- Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận
* Hộ gia đình, cá nhân tại các phường, thị trấn:
+ Đăng ký thay đổi QSD đất: 15.000 đồng/lần
+ Đăng ký thay đổi QSD đất và tài sản gắn liền với đất (nhà ở, nhà
xưởng, rừng, tài sản khác: 50.000 đồng/lần
+ Đăng ký thay đổi chỉ có tài sản gắn liền với đất: 50.000 đồng/lần
+ Cấp lại GCN quyền sử dụng đất: 20.000 đồng/lần;
+ Cấp lại GCN có đăng ký thay đổi tài sản trên đất: 50.000 đồng/lần.
+ Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết khác trong hồ sơ địa
chính thửa đất: 10.000 đồng/lần.
+ Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 20.000 đồng/lần.
* Hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực còn lại
+ Đăng ký thay đổi QSD đất: 8.000 đồng/lần
+ Đăng ký thay đổi QSD đất và tài sản gắn liền với đất (nhà ở, nhà
xưởng, rừng, tài sản khác: 30.000 đồng/lần
+ Đăng ký thay đổi chỉ có tài sản gắn liền với đất: 30.000 đồng/lần
+ Cấp lại GCN quyền sử dụng đất:10.000 đồng/lần;
+ Cấp lại GCN có đăng ký thay đổi tài sản trên đất: 20.000 đồng/lần.
+ Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết khác trong hồ sơ địa
chính thửa đất: 5.000 đồng/lần.
+ Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 10.000 đồng/lần.
* Đối tượng được miễn nộp Phí, Lệ phí: Hộ gia đình, cá nhân ở nông
thôn (hoặc sản xuất kinh danh nông, lâm, ngư nghiệp), trừ hộ gia đình,
cá nhân tại các phường, thị trấn; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân đồng
bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có công cách mạng.
Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số
09/ĐK, Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017)
Không
- Luật đất đai năm 2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG
ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Kính gửi: ………………………………………………

Mẫu số 09/ĐK
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN
HỒ SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ
ràng, thống nhất với giấy tờ xuất
trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: …..
Quyển …..
Ngày …../…../……..
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa): ………………………………………………………
1.2. Địa chỉ(1): ……………………………………………………………
2. Giấy chứng nhận đã cấp
2.1. Số vào sổ cấp GCN: …………………; 2.2. Số phát hành GCN: …………………….;
2.3. Ngày cấp GCN …/…/…… …….;
3. Nội dung biến động về: …………………………………………………………
3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:
3.2. Nội dung sau khi biến động:
- …………………………………………………;
- ………………………………;
…………………………………………………..;
………………………..………;
………………………………………………..;
………..……………………;
4. Lý do biến động
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:
- Giấy chứng nhận đã cấp:
…………………………………………………………………………………………
Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
…………., ngày .... tháng ... năm ……
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
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II- XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Công chức địa chính
TM. Ủy ban nhân dân
(Ký, ghi rõ họ, tên)
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
Thủ trưởng cơ quan
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau
khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi.
Chú ý: Mẫu đơn này sử dụng trong các trường hợp: chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả
tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu
tiền sử dụng đất; từ hình thức thuê đất trả tiền một lần sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm; chuyển mục đích sử
dụng đất; gia hạn sử dụng đất; đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin về giấy tờ
pháp nhân, giấy tờ nhân thân; thay đổi địa chỉ; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi hạn chế quyền; thay
đổi về nghĩa vụ tài chính về đất đai; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp giấy chứng
nhận, đính chính giấy chứng nhận.
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23. Thủ tục: Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà
ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất,
mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở.
Bước 1. Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở,
công trình xây dựng nộp hồ sơ trực tiếp tại trực tiếp Chi nhánh Văn
phòng Đăng ký đất đai hoặc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện hoặc qua
dịch vụ bưu chính công ích.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2: Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong
thời gian tối đa 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải
thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ
theo quy định.
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết
quả cho người nộp hồ sơ; chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng
đăng ký đất đai. Thời gian thực hiện trong ngày
Bước 3. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm thực
hiện các công việc sau:
- Kiểm tra các giấy tờ pháp lý trong hồ sơ; xác nhận đủ điều kiện hay
không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào đơn đăng ký;
- Gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính
(nếu có);
- Chuẩn bị hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận.
Bước 4: Chi Cục thuế xác định nghĩa vụ tài chính và thông báo cho
người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.
Bước 5. Văn phòng Đăng ký đất đai thẩm định trình Sở Tài nguyên và
Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Bước 6. Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất.
Bước 7:Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai vào sổ theo dõi, sao
quét, cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính,
cơ sở dữ liệu đất đai và chuyển trả hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả
kết quả.
Bước 8: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho Người sử dụng
đất nhận kết quả.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
hồ sơ:
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo Mẫu số 04a/ĐK);
- Hợp đồng về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở,
công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;
- Biên bản bàn giao nhà, đất, công trình xây dựng.
b) Số lượng hồ sơ: (01) bộ
Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thời gian giải quyết:
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy
định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời
gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính
thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm
Trình tự thực hiện:
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Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:

Kết quả:
Phí, Lệ phí:

Tên mẫu đơn, tờ khai:

pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện
kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt
khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.
Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở
hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài nguyên và
Môi trường
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký
đất đai cấp huyện
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường, cơ
quan quản lý nhà nước về nhà ở, xây dựng, thuế, kho bạc.
- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất
- Phí thẩm định: Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:
* Cá nhân, hộ gia đình ở phường, thị trấn
Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất: 200.000 đồng/hồ sơ.
* Cá nhân, hộ gia đình ở các khu vực khác còn lại
Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất: 100.000 đồng/hồ sơ.
* Đối tượng miễn nộp phí: Cá nhân, hộ gia đình là người dân tộc thiểu
số, hộ nghèo. Gia đình liệt sỹ, thương binh người hưởng chính sách
như thương binh, người có công với cách mạng.
- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận lần đầu (cấp mới)
* Hộ gia đình, cá nhân tại các phường thị trấn
- Cấp Giấy chứng nhận QSD đất: 25.000 đồng/giấy
- Cấp Giấy chứng nhận QSD đất, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với
đất:100.000 đồng/giấy
- Cấp Giấy chứng nhận chỉ có tài sản gắn liền với đất: 75.000
đồng/giấy
* Hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực còn lại
- Cấp Giấy chứng nhận QSD đất: 15.000 đồng/giấy
- Cấp Giấy chứng nhận QSD đất, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với
đất:70.000 đồng/giấy
- Cấp Giấy chứng nhận chỉ có tài sản gắn liền với đất: 50.000
đồng/giấy
- Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết khác trong hồ sơ địa
chính: 10.000 đồng/lần.
* Đối tượng được miễn nộp Phí, Lệ phí: Hộ gia đình, cá nhân ở nông
thôn (hoặc sản xuất kinh danh nông, lâm, ngư nghiệp), trừ hộ gia đình,
cá nhân tại các phường, thị trấn; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân đồng
bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có công cách mạng
- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 04a/ĐK Thông tư số
24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014).
- Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung tài sản
gắn liền với đất (Mẫu số 04b/ĐK Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT
ngày 19/5/2014).
- Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng có sẵn hoặc hình thành
trong tương lai (Mẫu số 01 Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày
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Yêu cầu, điều kiện:
Căn cứ pháp lý:

10/9/2015)
Không
- Luật đất đai năm 2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ.
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN
SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN
KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Mẫu số 04a/ĐK
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng,
thống nhất với giấy tờ xuất trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số:......Quyển....
Ngày…... / ...… / .......…
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Kính gửi:...........................................................
I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………
….............................................................................................................................
1.2. Địa chỉ thường trú (1): …………………………………………………….
2. Đề nghị: - Đăng ký QSDĐ
Đăng ký quyền quản lý đất
(Đánh dấu √ vào ô
trống lựa chọn)
- Cấp GCN đối với đất
Cấp GCN đối với tài sản trên đất
3. Thửa đất đăng ký (2)………………………………………………………………..
3.1.Thửa đất số: …………....………..….; 3.2. Tờ bản đồ số: …….……………....…;
3.3. Địa chỉ tại: ................................................................................................................;
3.4. Diện tích: …..….... m2; sử dụng chung: .................... m2; sử dụng riêng: …............. m2;
3.5. Sử dụng vào mục đích: ..........................................., từ thời điểm:………….......;
3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất: ...........................................................................;
3.7. Nguồn gốc sử dụng (3):..........................................................................................................;
3.8. Có quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất số……., của ………………….., nội dung quyền sử
dụng……………………………………………………………………………………………..;
4. Tài sản gắn liền với đất(Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận quyền sở hữu tài sản)
4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:
a) Loại nhà ở, công trình(4): .................................................................................................................................... ;
b) Diện tích xây dựng: ................ (m2);
c) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): .............................................................. ;
d) Sở hữu chung: ………………................... m2, sở hữu riêng: ....................................................................... m2;
đ) Kết cấu:………………………………………....; e) Số tầng: ........................................................................... ;
g) Thời hạn sở hữu đến: ..........................................................................................................................................
(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện
tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)
4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:

4.3. Cây lâu năm:

a) Loại cây chủ yếu: ……………………..;
b) Diện tích: ……………………. m2;
c) Nguồn gốc tạo lập:
- Tự trồng rừng:
- Nhà nước giao không thu tiền:
- Nhà nước giao có thu tiền:
- Nhận chuyển quyền:
- Nguồn vốn trồng, nhận quyền: ………......…
d) Sở hữu chung: .…… m2, Sở hữu riêng: .…… m2;
đ) Thời hạn sở hữu đến: ………………………….

a) Loại cây chủ yếu:………………;
b) Diện tích: …………………. m2;
c) Sở hữu chung:.………… m2,
Sở hữu riêng:…............... m2 ;
d) Thời hạn sở hữu đến: …………….
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5. Những giấy tờ nộp kèm theo: ………………………………………………………………...
....................................................................................................................................................................................
6.Có nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: ………..…………......………………...
Đề nghị khác : …………………………..…………………………………………………….
Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm
trước pháp luật.
……………, ngày .... tháng ... năm ......
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 5
(Xác nhận đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà
ở, trừ trường hợp mua nhà, đất của tổ chức đầu tư xây dựng nhà ở để bán)
1. Nội dung kê khai so với hiện trạng: ................................................................................................................…
2. Nguồn gốc sử dụng đất: .........................................................................................
3. Thời điểm sử dụng đất vào mục đích đăng ký :………...……………………..... ..
4. Thời điểm tạo lập tài sản gắn liền với đất :……………………………………..
5. Tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất:.……….….........................
6. Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng:………….........................
7. Nội dung khác :………………………………………………………….........
Ngày……. tháng…… năm …...
Công chức địa chính
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày……. tháng…… năm …...
TM. Uỷ ban nhân dân
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

(Trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì không xác
nhận các nội dung tại các Điểm 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Mục này; đăng ký riêng về đất thì không xác nhận nội
dung Điểm 4; đăng ký riêng tài sản thì không xác nhận nội dung Điểm 2 và Điểm 3 Mục này )
III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
................................................................................................................................................................................
………………… .................................................................................................................................................
(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa đất
có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý)
Ngày……. tháng…… năm …...
Ngày……. tháng…… năm …...
Người kiểm tra
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn:
(1) Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông” (hoặc “Hộ bà”), sau đó ghi họ tên,
năm sinh, số giấy chứng minh nhân dân (nếu có) của hai vợ chồng chủ hộ (người có chung quyền sử dụng đất của hộ). Tổ
chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn
bản). Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp
hộ chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo).
(2) Trường hợp đăng ký nhiều thửa đất nông nghiệp mà không đề nghị cấp giấy hoặc đề nghị cấp chung một GCN
nhiều thửa đất nông nghiệp thì tại dòng đầu của điểm 3 mục I chỉ ghi tổng số thửa và kê khai từng thửa vào danh sách kèm
theo (Mẫu 04c/ĐK).
(3) Ghi cụ thể: được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay thuê trả tiền
hàng nămhoặc nguồn gốc khác.
(4) Ghi cụ thể: Nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư, văn phòng, nhà xưởng, nhà kho,…

879

Mẫu số 04b/ĐK
DANH SÁCH NGƯỜI SỬ DỤNG CHUNG THỬA ĐẤT,
CHỦ SỞ HỮU CHUNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Kèm theo Đơn đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất
của:...................................................................)
Sử dụng chung thửa đất

; Sở hữu chung tài sản gắn liền với đất

(đánh dấu vào ô trống lựa chọn)

Tại thửa đất số: ......... Tờ bản đồ số: ......... Thuộc xã: …...... huyện …...... tỉnh …......

Số
thứ
tự

Tên người sử
dụng đất, chủ
sở hữu tài sản
gắn liền với
đất

Năm
sinh

(1)

(2)

(3)

Giấy tờ pháp nhân, nhân thân của người sử
dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
Loại
giấy
tờ

Số

Ngày, tháng,
năm cấp

Cơ quan cấp

(4)

(5)

(6)

(7)

Địa
chỉ

Ghi
chú

Ký
tên

(8)

(9)

(10)

Hướng dẫn:
- Mẫu này áp dụng đối với trường hợp thửa đất, tài sản gắn liền với đất của chung nhiều tổ chức hoặc nhiều hộ
gia đình, cá nhân hoặc gồm cả tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; trừ trường hợp đất làm nhà chung cư.
- Tên người sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được ghi đầy đủ theo giấy CMND, hộ chiếu, Quyết định thành
lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh, GCN đầu tư; hộ gia đình phải ghi tên hai vợ chồng người đại diện
- Các cột 4, 5, 6 và 7: Ghi thông tin về Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (đối với hộ gia đình, cá nhân); Quyết định
thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh, GCN đầu tư (đối với tổ chức);
- Trường hợp xác định được tỷ lệ (%) hoặc diện tích thuộc quyền sử dụng, sở hữu của từng người thì ghi tỷ lệ
(%) hoặc diện tích của từng người vào cột “Ghi chú”.
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Mẫu số 01
Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------…………., ngày …. tháng …. năm…….
HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÓ SẴN
(HOẶC HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI)
Số……… /HĐ
Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày …. tháng ….. năm ……..;
Căn cứ Nghị định số ……/2015/NĐ-CP ngày....tháng….năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;
Các căn cứ pháp lý khác;
Hai bên chúng tôi gồm:
I. BÊN BÁN NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (sau đây gọi tắt là Bên bán):
- Tên doanh nghiệp: ...........................................................................................................
- Địa chỉ: ...........................................................................................................................
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: .................
- Mã số doanh nghiệp: .......................................................................................................
- Người đại diện theo pháp luật: …………………… Chức vụ: ...............................................
- Số điện thoại liên hệ: .......................................................................................................
- Số tài khoản (nếu có): …………………………….. Tại ngân hàng: ........................................
- Mã số thuế: .....................................................................................................................
II. BÊN MUA NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (sau đây gọi tắt là Bên mua):
- Ông (bà)1:........................................................................................................................
- Số CMND (hộ chiếu): ……………….. Cấp ngày …./…../….., tại ..........................................
- Hộ khẩu thường trú: ........................................................................................................
- Địa chỉ liên hệ: .................................................................................................................
- Điện thoại: ………………………………… Fax (nếu có): .......................................................
- Số tài khoản: …………………………….. Tại ngân hàng: .....................................................
- Mã số thuế: .....................................................................................................................
Hai bên chúng tôi thống nhất ký kết hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng với các nội dung
sau đây:
Điều 1. Các thông tin về nhà, công trình xây dựng
1. Loại nhà, công trình xây dựng (biệt thự, căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, công trình xây dựng
không phải nhà ở như tòa nhà văn phòng, khách sạn,…): ...................................................................
2. Vị trí nhà, công trình xây dựng: ......................................................................................
(Đối với hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai thì ghi rõ tên dự
án, tên tòa nhà, tên lô đất theo quy hoạch đã được duyệt).
3. Thông tin về quy hoạch có liên quan đến nhà, công trình xây dựng: .................................
4. Quy mô của nhà, công trình xây dựng:
- Tổng diện tích sàn xây dựng: …………m2
- Tổng diện tích sử dụng đất: ……….m2, trong đó:
Sử dụng riêng: …………….m2
Sử dụng chung (nếu có): …………m2
Nguồn gốc sử dụng đất (được giao, được công nhận hoặc thuê): ......................................
(Nếu là thuê đất thì phải ghi thêm thông tin về số hợp đồng, ngày ký hợp đồng thuê đất, thời gian
thuê từ ngày …. đến ngày…..).
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5. Đặc điểm, tính chất, công năng sử dụng, chất lượng của nhà, công trình xây dựng; thông tin về
từng loại mục đích sử dụng và phần diện tích sử dụng chung đối với nhà, công trình xây dựng là tòa
nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng, nhà chung cư.
6. Thực trạng các công trình hạ tầng, dịch vụ liên quan đến nhà, công trình xây dựng.
7. Hồ sơ pháp lý của dự án, giấy tờ về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất
và giấy tờ có liên quan đến việc đầu tư xây dựng nhà.
8. Đối với hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thì phải ghi rõ số, ngày tháng của
hợp đồng bảo lãnh về nhà ở, số ngày tháng văn bản của Sở Xây dựng địa phương về việc bán nhà ở
hình thành trong tương lai; kèm theo hợp đồng này còn có bản sao hợp đồng bảo lãnh về nhà ở, bản
sao văn bản của Sở Xây dựng địa phương về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai.
Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà, công trình xây dựng (nếu có).
10. Các thông tin khác .......................................................................................................
Điều 2. Giá bán nhà, công trình xây dựng
Giá bán nhà, công trình xây dựng là ........................................................................... đồng
(Bằng chữ: ...................................................................................................................... ).
Giá bán này đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, thuế VAT (nếu bên bán thuộc diện phải nộp thuế
VAT) và phí bảo trì (nếu có)
(Nếu giá bán là đơn giá trên m2 sàn thì diện tích sàn phải tính theo thông thủy)
Điều 3. Phương thức và thời hạn thanh toán
1. Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền Việt Nam thông qua hình thức (theo pháp luật về
thanh toán):
2. Thời hạn thực hiện thanh toán:
a) Thanh toán một lần vào ngày …… tháng …… năm …….. (hoặc trong thời hạn ……. ngày, kể từ
sau ngày kí kết hợp đồng này).
b) Thanh toán nhiều lần
- Lần 1:
- Lần 2:………
3. Trường hợp mua nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo phương thức thanh
toán nhiều lần thì phải thực hiện theo quy định tại Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 như
sau:
a) Việc thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai được thực hiện
nhiều lần, lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ
xây dựng bất động sản nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà, công
trình xây dựng cho khách hàng, trường hợp bên bán, bên cho thuê mua là doanh nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài thì tổng số không quá 50% giá trị hợp đồng;
Trong mọi trường hợp khi bên mua, bên thuê mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì bên bán, bên cho thuê mua không được
thu quá 95% giá trị hợp đồng; giá trị còn lại của hợp đồng được thanh toán khi cơ quan nhà nước đã
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho
bên mua, bên thuê mua.
b) Chủ đầu tư phải sử dụng tiền ứng trước của khách hàng theo đúng mục đích đã cam kết.
Điều 4. Thời hạn giao, nhận nhà công trình xây dựng và hồ sơ kèm theo
1. Bên bán có trách nhiệm bàn giao nhà, công trình xây dựng kèm theo các trang thiết bị gắn với
nhà, công trình xây dựng đó và giấy tờ pháp lý về nhà, công trình xây dựng nêu tại Điều 1 của hợp
đồng này cho Bên mua trong thời hạn là ………. ngày, kể từ ngày Bên mua thanh toán đủ số tiền
mua nhà, công trình xây dựng (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác2). Việc bàn giao nhà,
công trình xây dựng phải lập thành biên bản có chữ ký xác nhận của hai bên.
2. Trường hợp Bên mua chưa nhận bàn giao nhà ở hình thành trong tương lai từ chủ đầu tư (bên
bán) mà Bên mua có nhu cầu chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai
thì các bên phải thực hiện đúng thủ tục chuyển nhượng hợp đồng theo quy định tại Điều ……….
của Nghị định số …….. Bên bán không được thu thêm bất kỳ khoản chi phí nào liên quan đến việc
chuyển nhượng hợp đồng khi xác nhận việc chuyển nhượng hợp đồng cho Bên mua.
3. Các thỏa thuận khác ......................................................................................................
Điều 5. Bảo hành (theo quy định tại Điều 20 Luật Kinh doanh bất động sản)
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1. Bên bán có trách nhiệm bảo hành nhà, công trình xây dựng đã bán cho bên mua. Trường hợp nhà,
công trình xây dựng đang trong thời hạn bảo hành thì bên bán có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân thi
công xây dựng, cung ứng thiết bị có trách nhiệm thực hiện việc bảo hành theo quy định của pháp
luật về xây dựng.
2. Thời hạn bảo hành: ………… (Thời hạn bảo hành theo quy định của pháp luật về xây dựng, về
nhà ở).
3. Thỏa thuận về hết thời hạn bảo hành:..............................................................................
4. Các thỏa thuận khác: .....................................................................................................
Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên bán
1. Quyền của Bên bán (theo quy định tại Điều 21 Luật Kinh doanh bất động sản) cụ thể:
a) Yêu cầu Bên mua nhận nhà, công trình xây dựng theo đúng thời hạn đã thỏa thuận tại Điều 4 của
Hợp đồng này;
b) Yêu cầu Bên mua thanh toán đủ tiền theo thời hạn và phương thức thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp
đồng này;
c) Yêu cầu bên mua phối hợp thực hiện các thủ tục mua bán trong thời hạn đã thỏa thuận (thủ tục
thanh toán, tài chính, giấy tờ………);
d) Không bàn giao nhà, công trình xây dựng khi chưa nhận đủ tiền, trừ trường hợp các bên có thỏa
thuận khác;
đ) Yêu cầu bên mua bồi thường thiệt hại do lỗi của bên mua gây ra;
e) Các quyền khác .............................................................................................................
2. Nghĩa vụ của Bên bán (theo quy định tại Điều 22 Luật Kinh doanh bất động sản) cụ thể:
a) Thông báo cho bên mua các hạn chế về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng (nếu có)3;
(Đối với trường hợp mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thì thỏa thuận theo nội dung: Bên
bán có trách nhiệm xây dựng nhà ở theo đúng thiết kế và theo danh mục vật liệu xây dựng bên trong
và bên ngoài nhà ở mà các bên đã thỏa thuận; thông báo cho Bên mua biết tiến độ xây dựng nhà ở
và đảm bảo hoàn thành việc xây dựng theo đúng tiến độ đã thỏa thuận; tạo điều kiện để Bên mua
kiểm tra việc xây dựng nhà ở nếu có yêu cầu).
b) Bảo quản nhà, công trình xây dựng đã bán trong thời gian chưa bàn giao cho bên mua;
c) Thực hiện các thủ tục mua bán nhà, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;
d) Giao nhà, công trình xây dựng cho bên mua theo đúng thời hạn đã thỏa thuận tại Điều 4 của Hợp
đồng này, đảm bảo chất lượng4. Giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo thỏa thuận trong hợp đồng;
đ) Bảo hành nhà, công trình xây dựng đã bán theo quy định tại Điều 5 của Hợp đồng này;
e) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;
g) Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật (nộp tiền sử dụng đất và
các khoản phí, lệ phí khác....);
h) Trường hợp mua nhà hình thành trong tương lai bên bán có nghĩa vụ cung cấp thông tin về tiến
độ đầu tư xây dựng, việc sử dụng tiền ứng trước của khách hàng, và tạo điều kiện cho bên mua
kiểm tra công trình;
i) Chủ đầu tư có nghĩa vụ thực hiện các quy định về bảo lãnh trong bán nhà ở hình thành trong
tương lai cho bên mua theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản và pháp luật về tín dụng.
k) Các nghĩa vụ khác do hai bên thỏa thuận: .......................................................................
Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Bên mua
1. Quyền của Bên mua (theo quy định tại Điều 23 Luật Kinh doanh bất động sản):
a) Yêu cầu bên bán hoàn thành các thủ tục mua bán nhà, công trình xây dựng theo thời hạn đã thỏa
thuận trong hợp đồng5;
b) Yêu cầu bên bán giao nhà, công trình xây dựng theo đúng thời hạn, chất lượng và các điều kiện
khác đã thỏa thuận trong hợp đồng; giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo thỏa thuận trong hợp đồng (áp dụng
tương tự Khoản 2 Điều 6 của Hợp đồng này);
c) Yêu cầu bên bán bảo hành nhà, công trình xây dựng theo quy định tại Điều 5 của Hợp đồng này;
d) Yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại do việc giao nhà, công trình xây dựng không đúng thời hạn,
chất lượng và các cam kết khác trong hợp đồng;
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đ) Trường hợp mua nhà hình thành trong tương lai bên mua có quyền yêu cầu bên bán cung cấp
thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng, việc sử dụng tiền ứng trước và kiểm tra thực tế tại công trình;
e) Các quyền khác: ............................................................................................................
2. Nghĩa vụ của Bên mua (theo Điều 24 Luật Kinh doanh bất động sản)
a) Thanh toán đủ tiền mua nhà, công trình xây dựng theo thời hạn và phương thức thỏa thuận tại
Điều 3 của Hợp đồng này;
b) Nhận nhà, công trình xây dựng kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà
ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo đúng thời hạn thỏa thuận tại Điều 4 của
Hợp đồng này6;
c) Phối hợp với bên bán thực hiện các thủ tục mua bán trong thời hạn đã thỏa thuận là:........
d) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;
đ) Các nghĩa vụ khác: ........................................................................................................
Điều 8. Trách nhiệm của các bên do vi phạm hợp đồng
Hai bên thỏa thuận cụ thể về các hành vi vi phạm hợp đồng mà các bên phải chịu trách nhiệm trước
bên kia (đối với bên mua: Chậm nộp tiền mua nhà, không chịu nhận bàn giao nhà...; đối với bên
bán: Chậm bàn giao nhà, chất lượng thi công không đảm bảo...).
Điều Phạt vi phạm hợp đồng
Hai bên thỏa thuận cụ thể về các trường hợp phạt do vi phạm hợp đồng.
Điều 10. Các trường hợp chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng và các biện pháp xử lý
1. Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:
- .......................................................................................................................................
2. Các trường hợp hủy bỏ hợp đồng:
- .......................................................................................................................................
3. Xử lý khi chấm dứt và hủy bỏ hợp đồng.
4. Các thỏa thuận khác ......................................................................................................
Điều 11. Giải quyết tranh chấp
Trường hợp các bên có tranh chấp về nội dung của hợp đồng này thì hai bên cùng bàn bạc giải
quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp các bên không thương lượng được thì thống nhất
chọn Tòa án hoặc trọng tài giải quyết theo quy định của pháp luật.
Điều 12. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng
1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày (hoặc có hiệu lực kể từ ngày được công chứng chứng nhận
hoặc được UBND chứng thực đối với trường hợp pháp luật quy định phải công chứng hoặc chứng
thực).
2. Hợp đồng này được lập thành ….. bản và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …. bản, ....
bản lưu tại cơ quan thuế,.... và …. bản lưu tại cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất và quyền sở hữu đối với nhà và công trình./.
BÊN BÁN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ người ký và đóng dấu)

BÊN MUA
(Ký, ghi rõ họ tên; nếu là tổ chức thì ghi rõ
chức vụ người ký và đóng dấu)

Chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
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24. Thủ tục: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền
với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ
hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân
chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của
nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân
đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất nộp hồ
sơ trực tiếp Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc tại Bộ phận
Một cửa cấp huyện hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân
cấp xã nếu có nhu cầu.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Trường hợp thực hiện đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất
đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách
thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất
trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.
Bước 2: Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong
thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo
và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy
định.
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết
quả cho người nộp hồ sơ; chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng
đăng ký đất đai. Thời gian thực hiện trong ngày
Trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì trong thời hạn 03
ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải
chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
Bước 3: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm:
- Kiểm tra rà soát, đánh giá tính hợp lệ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ
thì có văn bản nêu rõ lý do không giải quyết và hướng dẫn người sử
dụng đất bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
- Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa
chính, chưa trích đo địa chính thửa đất hoặc nhận quyền sử dụng một
phần thửa đất đã cấp Giấy chứng nhận;
- Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài
chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy
định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính;
- Xác nhận vào Giấy chứng nhận đã cấp (trang 3, trang 4 Giấy chứng
nhận); trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định thì lập hồ
sơ gửi Văn phòng Đăng ký đất đai trình Sở Tài nguyên và Môi trường
ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất nếu có nhu cầu;
- Cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất
đai.
Bước 4: Chi cục Thuế xác định nghĩa vụ tài chính và ra thông báo để
người sử dụng đất biết thực hiện.
Bước 5: Sau khi người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính và nộp
biên lai. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển Chi nhánh Văn
phòng Đăng ký đất đai trình cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận
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quyền sử dụng đất.
Bước 6: Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất.
Bước 7: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai vào sổ theo dõi, sao
quét, cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính,
cơ sở dữ liệu đất đai và chuyển trả hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả
kết.
Bước 8: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho người sử dụng
đất nhận kết quả.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo Mẫu số
hồ sơ:
09/ĐK);
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
- Một trong các loại giấy tờ gồm:
+ Biên bản hòa giải thành (trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi
ranh giới thửa đất thì có thêm quyết định công nhận của Ủy ban nhân
dân cấp có thẩm quyền) hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có
thẩm quyền về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai theo
quy định của pháp luật;
+ Văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng thế chấp, góp vốn có nội dung
thỏa thuận về xử lý tài sản thế chấp, góp vốn và văn bản bàn giao tài
sản thế chấp, góp vốn theo thỏa thuận;
+ Quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án
của cơ quan thi hành án đã được thi hành có nội dung xác định người
có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;
+ Văn bản kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
theo yêu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản hoặc yêu cầu
của Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án đã được thi hành;
+ Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận phân chia hoặc hợp nhất quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đấtcủa hộ gia đình hoặc
của vợ và chồng hoặc của nhóm người sử dụng đất chung, nhóm chủ
sở hữu chung tài sản gắn liền với đất;
- Trường hợp phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình phải có sổ hộ khẩu kèm
theo; trường hợp phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu tài sản gắn liền với đất của vợ và chồng phải có sổ hộ khẩu hoặc
giấy chứng nhận kết hôn hoặc ly hôn kèm theo.
- Văn bản của các thành viên trong hô ̣ gia đình sử dụng đất đồng ý
chuyển quyền sử du ̣ng đất của hô ̣ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân
đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật đối
với trường hợp chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh
nghiệp tư nhân.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thời gian giải quyết:
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy
định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời
gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính
thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm
pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện
kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt
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Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:

Kết quả:
Phí, Lệ phí:

Tên mẫu đơn, tờ khai:
Yêu cầu, điều kiện:
Căn cứ pháp lý:

khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước
ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:
+ Sở Tài nguyên và Môi trường (trường hợp cấp mới GCN)
+ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đối với trường hợp xác nhận
thay đổi vào Giấy chứng nhận.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký
đất đai(trường hợp xác nhận thay đổi vào GCN).
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND
cấp xã nơi có đất; Cơ quan thuế; Kho bạc.
- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất.
- Lệ phí Chứng nhận thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận
* Hộ gia đình, cá nhân tại các phường, thị trấn:
+ Đăng ký thay đổi QSD đất: 15.000 đồng/lần
+ Đăng ký thay đổi QSD đất và tài sản gắn liền với đất (nhà ở, nhà
xưởng, rừng, tài sản khác: 50.000 đồng/lần
+ Đăng ký thay đổi chỉ có tài sản gắn liền với đất: 50.000 đồng/lần
+ Cấp lại GCN quyền sử dụng đất: 20.000 đồng/lần;
+ Cấp lại GCN có đăng ký thay đổi tài sản trên đất: 50.000 đồng/lần.
+ Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết khác trong hồ sơ địa
chính thửa đất: 10.000 đồng/lần.
+ Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 20.000 đồng/lần.
* Hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực còn lại
+ Đăng ký thay đổi QSD đất: 8.000 đồng/lần
+ Đăng ký thay đổi QSD đất và tài sản gắn liền với đất (nhà ở, nhà
xưởng, rừng, tài sản khác: 30.000 đồng/lần
+ Đăng ký thay đổi chỉ có tài sản gắn liền với đất: 30.000 đồng/lần
+ Cấp lại GCN quyền sử dụng đất:10.000 đồng/lần;
+ Cấp lại GCN có đăng ký thay đổi tài sản trên đất: 20.000 đồng/lần.
+ Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết khác trong hồ sơ địa
chính thửa đất: 5.000 đồng/lần.
+ Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 10.000 đồng/lần.
* Đối tượng được miễn nộp Phí, Lệ phí: Hộ gia đình, cá nhân ở nông
thôn (hoặc sản xuất kinh danh nông, lâm, ngư nghiệp), trừ hộ gia đình,
cá nhân tại các phường, thị trấn; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân đồng
bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có công cách mạng.
Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số
09/ĐK, Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017)
Không
- Luật đất đai năm 2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
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- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG
ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Kính gửi: ………………………………………………

Mẫu số 09/ĐK
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN
HỒ SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ
ràng, thống nhất với giấy tờ xuất
trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: …..
Quyển …..
Ngày …../…../……..
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa): ………………………………………………………
1.2. Địa chỉ(1): ……………………………………………………………
2. Giấy chứng nhận đã cấp
2.1. Số vào sổ cấp GCN: …………………; 2.2. Số phát hành GCN: …………………….;
2.3. Ngày cấp GCN …/…/…… …….;
3. Nội dung biến động về: …………………………………………………………
3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:
3.2. Nội dung sau khi biến động:
- …………………………………………………;
- ………………………………;
…………………………………………………..;
………………………..………;
………………………………………………..;
………..……………………;
4. Lý do biến động
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:
- Giấy chứng nhận đã cấp:
…………………………………………………………………………………………
Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
…………., ngày .... tháng ... năm ……
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
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II- XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Công chức địa chính
TM. Ủy ban nhân dân
(Ký, ghi rõ họ, tên)
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
Thủ trưởng cơ quan
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau
khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi.
Chú ý: Mẫu đơn này sử dụng trong các trường hợp: chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả
tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu
tiền sử dụng đất; từ hình thức thuê đất trả tiền một lần sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm; chuyển mục đích sử
dụng đất; gia hạn sử dụng đất; đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin về giấy tờ
pháp nhân, giấy tờ nhân thân; thay đổi địa chỉ; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi hạn chế quyền; thay
đổi về nghĩa vụ tài chính về đất đai; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp giấy chứng
nhận, đính chính giấy chứng nhận.
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25. Thủ tục: Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi
thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ
nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền
sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội
dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người sử dụng đất nộp hồ sơ trực tiếp Chi nhánh Văn phòng
Đăng ký đất đai hoặc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện hoặc qua dịch vụ
bưu chính công ích.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân
cấp xã nếu có nhu cầu.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2: Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong
thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo
và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy
định.
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết
quả cho người nộp hồ sơ; chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng
đăng ký đất đai. Thời gian thực hiện trong ngày
Trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì trong thời hạn 03
ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải
chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
Bước 3: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm:
- Kiểm tra rà soát, đánh giá tính hợp lệ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ
thì có văn bản nêu rõ lý do không giải quyết và hướng dẫn người sử
dụng đất bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
- Trường hợp đăng ký thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng,
tầng cao, kết cấu, cấp (hạng) nhà hoặc công trình xây dựng mà không
phù hợp với giấy phép xây dựng hoặc không có giấy phép xây dựng
đối với trường hợp phải xin phép thì gửi phiếu lấy ý kiến của cơ quan
quản lý, cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;
- Gửi thông tin địa chính đến cơ quan Thuế để xác định nghĩa vụ tài
chính (nếu có).
Bước 4: Cơ quan Thuế có trách nhiệm thông báo cho người sử dụng
đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định (nếu có).
Bước 5: Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính xong và nộp
chứng từ nộp tiền lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 6: Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả chuyển chứng từ nộp tiền
đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để giải quyết theo quy định.
Bước 7: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm
tra hồ sơ, nếu phù hợp với quy định của pháp luật thì thực hiện các
công việc sau:
- Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc lập hồ sơ trình
cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp phải
cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi
trường; thông báo cho người sử dụng đất ký hoặc ký lại hợp đồng thuê
đất với cơ quan tài nguyên và môi trường đối với trường hợp phải thuê
đất;
- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất
đai, chuyển trả hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
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Bước 8: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho người sử dụng
đất nhận kết quả.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo Mẫu số
hồ sơ:
09/ĐK);
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
- Một trong các giấy tờ liên quan đến nội dung biến động:
+ Văn bản công nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy
định của pháp luật đối với trường hợp cá nhân hoặc người đại diện hộ
gia đình thay đổi họ, tên;
+ Bản sao sổ hộ khẩu đối với trường hợp thay đổi người đại diện là
chủ hộ gia đình; văn bản thỏa thuận của hộ gia đình được Ủy ban nhân
dân cấp xã xác nhận đối với trường hợp thay đổi người đại diện là
thành viên khác trong hộ;
+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy chứng minh quân đội
và sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ khác chứng minh thay đổi nhân thân đối với
trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân của người có tên trên Giấy
chứng nhận;
+ Văn bản thỏa thuận của cộng đồng dân cư được Ủy ban nhân dân
cấp xã xác nhận đối với trường hợp cộng đồng dân cư đổi tên;
+ Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về tình trạng sạt lở tự
nhiên đối với trường hợp giảm diện tích thửa đất, tài sản gắn liền với
đất do sạt lở tự nhiên;
+ Chứng từ về việc nộp nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp Giấy chứng
nhận đã cấp có ghi nợ hoặc chậm nộp nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp
người sử dụng đất được miễn giảm hoặc không phải nộp do thay đổi quy
định của pháp luật;
+ Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi
hạn chế về quyềnsử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất ghi
trên Giấy chứng nhận đối với trường hợp có hạn chế theo quyết định
giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; trường hợp có
thay đổi hạn chế theo văn bản chuyển quyền sử dụng đất thì phải có
văn bản chấp thuận thay đổi hạn chế của người có quyền lợi liên quan,
được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;
+ Bản sao một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34
của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thể hiện nội dung thay đổi đối với
trường hợp thay đổi thông tin về tài sản gắn liền với đất đã ghi trên
Giấy chứng nhận.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Không quá 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với trường
Thời gian giải quyết:
hợp xác nhận chỉnh lý tại trang 3 hoặc trang 4 Giấy chứng nhận.
- Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với trường
hợp cấp mới Giấy chứng nhận.
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy
định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời
gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính
thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm
pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện
kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt
khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.
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Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:

Kết quả:
Phí, Lệ phí:

Tên mẫu đơn, tờ khai:
Yêu cầu, điều kiện:
Căn cứ pháp lý:

Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở
nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại
Việt Nam
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài nguyên và
Môi trường (trường hợp cấp lại GCN)
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký
đất đai.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan quản lý
nhà nước về nhà ở, công trình xây dựng, nông nghiệp, cơ quan thuế, Phòng
Tài nguyên và Môi trường.
- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất
- Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận
* Hộ gia đình, cá nhân tại các phường, thị trấn:
+ Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết khác trong hồ sơ địa
chính thửa đất: 10.000 đồng/lần.
+ Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 20.000 đồng/lần.
* Hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực còn lại
+ Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết khác trong hồ sơ địa
chính thửa đất: 5.000 đồng/lần.
+ Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 10.000 đồng/lần.
* Đối tượng được miễn nộp Phí, Lệ phí: Hộ gia đình, cá nhân ở nông
thôn (hoặc sản xuất kinh danh nông, lâm, ngư nghiệp), trừ hộ gia đình,
cá nhân tại các phường, thị trấn; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân đồng
bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có công cách mạng.
Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số
09/ĐK, Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017)
Không
- Luật đất đai năm 2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum.

893

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG
ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Kính gửi: ………………………………………………

Mẫu số 09/ĐK
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN
HỒ SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ
ràng, thống nhất với giấy tờ xuất
trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: …..
Quyển …..
Ngày …../…../……..
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa): ………………………………………………………
1.2. Địa chỉ(1): ……………………………………………………………
2. Giấy chứng nhận đã cấp
2.1. Số vào sổ cấp GCN: …………………; 2.2. Số phát hành GCN: …………………….;
2.3. Ngày cấp GCN …/…/…… …….;
3. Nội dung biến động về: …………………………………………………………
3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:
3.2. Nội dung sau khi biến động:
- …………………………………………………;
- ………………………………;
…………………………………………………..;
………………………..………;
………………………………………………..;
………..……………………;
4. Lý do biến động
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:
- Giấy chứng nhận đã cấp:
…………………………………………………………………………………………
Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
…………., ngày .... tháng ... năm ……
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
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II- XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Công chức địa chính
TM. Ủy ban nhân dân
(Ký, ghi rõ họ, tên)
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
Thủ trưởng cơ quan
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau
khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi.
Chú ý: Mẫu đơn này sử dụng trong các trường hợp: chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả
tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu
tiền sử dụng đất; từ hình thức thuê đất trả tiền một lần sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm; chuyển mục đích sử
dụng đất; gia hạn sử dụng đất; đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin về giấy tờ
pháp nhân, giấy tờ nhân thân; thay đổi địa chỉ; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi hạn chế quyền; thay
đổi về nghĩa vụ tài chính về đất đai; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp giấy chứng
nhận, đính chính giấy chứng nhận.
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26. Thủ tục: Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất
trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất
không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu
tiền sử dụng đất
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người sử dụng đất nộp hồ sơ trực tiếp Chi nhánh Văn phòng
Đăng ký đất đai hoặc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện hoặc qua dịch vụ
bưu chính công ích.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân
cấp xã nếu có nhu cầu.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2: Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời
gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và
hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết
quả cho người nộp hồ sơ; chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng
ký đất đai. Thời gian thực hiện trong ngày
Trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì trong thời hạn 03
ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải
chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
Bước 3: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm thực
hiện các công việc sau:
- Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp có thay đổi về diện
tích thửa đất, tài sản gắn liền với đất hoặc trường hợp đã cấp Giấy
chứng nhận nhưng chưa có bản đồ địa chính, chưa trích đo địa chính
thửa đất;
- Trình cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển hình thức sử dụng
đất theo quy định;
- Gửi thông tin địa chính cho cơ quan Thuế để xác định và thông báo
thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất,
tiền thuê đất theo quy định của pháp luật;
- Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc lập hồ sơ trình
cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp phải
cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định; thông báo cho người sử dụng
đất ký hoặc ký lại hợp đồng thuê đất với cơ quan tài nguyên và môi
trường đối với trường hợp phải thuê đất.
Bước 4: Cục Thuế xác định nghĩa vụ tài chính và ra thông báo để
người sử dụng đất biết thực hiện.
Bước 5: Sau khi người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính và nộp
biên lai. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển Văn phòng Đăng ký
đất đai trình cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất.
Bước 6: Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất.
Bước 7: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chỉnh lý cập nhật biến
động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai chuyển trả hồ sơ cho Bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 8: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho người sử dụng
đất nhận kết quả.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
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Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo Mẫu số
hồ sơ:
09/ĐK);
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
- Hợp đồng thuê đất đã lập;
- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc
miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu
có).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thời gian giải quyết:
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy
định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời
gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính
thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm
pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện
kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt
khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.
Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở
Đối tượng thực hiện:
hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:
Cơ quan thực hiện:
+ Sở Tài nguyên và Môi trường (trường hợp cấp lại GCN).
+ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đối với trường hợp xác nhận
thay đổi trên Giấy chứng nhận.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất
đai.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan quản lý
nhà nước về nhà ở, công trình xây dựng, nông nghiệp, cơ quan thuế, Phòng
Tài nguyên và Môi trường.
- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
Kết quả:
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất
- Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận
Phí, Lệ phí:
* Hộ gia đình, cá nhân tại các phường, thị trấn:
+ Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết khác trong hồ sơ địa
chính thửa đất: 10.000 đồng/lần.
+ Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 20.000 đồng/lần.
* Hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực còn lại
+ Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết khác trong hồ sơ địa
chính thửa đất: 5.000 đồng/lần.
+ Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 10.000 đồng/lần.
* Đối tượng được miễn nộp Phí, Lệ phí: Hộ gia đình, cá nhân ở nông
thôn (hoặc sản xuất kinh danh nông, lâm, ngư nghiệp), trừ hộ gia đình,
cá nhân tại các phường, thị trấn; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân đồng
bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có công cách mạng.
Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 09/ĐK,
Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017)
Không
Yêu cầu, điều kiện:
- Luật đất đai năm 2013;
Căn cứ pháp lý:
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
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và Môi trường;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG
ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Kính gửi: ………………………………………………

Mẫu số 09/ĐK
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN
HỒ SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ
ràng, thống nhất với giấy tờ xuất
trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: …..
Quyển …..
Ngày …../…../……..
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa): ………………………………………………………
1.2. Địa chỉ(1): ……………………………………………………………
2. Giấy chứng nhận đã cấp
2.1. Số vào sổ cấp GCN: …………………; 2.2. Số phát hành GCN: …………………….;
2.3. Ngày cấp GCN …/…/…… …….;
3. Nội dung biến động về: …………………………………………………………
3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:
3.2. Nội dung sau khi biến động:
- …………………………………………………;
- ………………………………;
…………………………………………………..;
………………………..………;
………………………………………………..;
………..……………………;
4. Lý do biến động
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:
- Giấy chứng nhận đã cấp:
…………………………………………………………………………………………
Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
…………., ngày .... tháng ... năm ……
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
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II- XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Công chức địa chính
TM. Ủy ban nhân dân
(Ký, ghi rõ họ, tên)
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
Thủ trưởng cơ quan
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau
khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi.
Chú ý: Mẫu đơn này sử dụng trong các trường hợp: chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả
tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu
tiền sử dụng đất; từ hình thức thuê đất trả tiền một lần sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm; chuyển mục đích sử
dụng đất; gia hạn sử dụng đất; đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin về giấy tờ
pháp nhân, giấy tờ nhân thân; thay đổi địa chỉ; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi hạn chế quyền; thay
đổi về nghĩa vụ tài chính về đất đai; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp giấy chứng
nhận, đính chính giấy chứng nhận.

900

27. Thủ tục: Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của nhà nước
theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người sử dụng đất thực hiện mua bán, góp vốn bằng tài sản
gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về dân sự, nộp hồ sơ trực
tiếp Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc tại Bộ phận Một cửa
cấp huyện hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân
dân cấp xã nếu có nhu cầu.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Trường hợp mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với một phần thửa
đất thuê thì phải làm thủ tục tách thửa đất trước khi làm thủ tục thuê
đất.
Bước 2: Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong
thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo
và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy
định.
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết
quả cho người nộp hồ sơ; chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng
đăng ký đất đai. Thời gian thực hiện trong ngày
Trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì trong thời hạn
03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã
phải chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
Bước 3. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai lập hồ sơ để cho bên
mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất,
chuyển cho cơ quan tài nguyên và môi trường có thẩm quyền tiếp
nhận hồ sơ cho thuê đất.
Bước 4. Cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra
hồ sơ và điều kiện mua bán tài sản gắn liền với đất thuê; nếu đủ điều
kiện theo quy định thì trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết
định việc thu hồi đất của bên bán, bên góp vốn bằng tài sản gắn liền
với đất thuê để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền
với đất tiếp tục thuê đất.
Bước 5. UBND huyện quyết định việc thu hồi đất của bên bán, bên
góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê để cho bên mua, bên nhận
góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất. Thời gian thực
hiện không quá 05 ngày làm việc.
Bước 6. Phòng Tài nguyên và Môi trường nhận kết quả từ Văn phòng
UBND huyện, chuyển đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực
hiện phiếu chuyển thông tin địa chính. Thời gian thực hiện 02 ngày
làm việc.
Bước 7. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện Phiếu
chuyển thông tin đến Chi Cục Thuế.
Bước 8. Chi Cục Thuế phát hành thông báo nghĩa vụ tài chính cho
người sử dụng đất.
Bước 9. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai gửi thông báo nộp tiền
thuê đất đến Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND
huyện ký hợp đồng thuê đất cho người mua, người nhận góp vốn bằng
tài sản gắn liền với đất thuê; thanh lý Hợp đồng thuê đất của người
bán, người góp vốn; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính,
cơ sở dữ liệu đất đai; chuyển kết quả giải quyết về cơ quan tiếp nhận
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để trả Giấy chứng nhận cho người được cấp.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Hợp đồng, văn bản mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất
hồ sơ:
theo quy định.
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
- Hợp đồng thuê đất đã ký với Nhà nước.
- Văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ
chức kinh tế nhận góp vốn để thực hiện dự án đầu tư;
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trong đó, 10
Thời gian giải quyết:
ngày cho thủ tục đăng ký biến động về mua, góp vốn tài sản và 20
ngày cho thủ tục thuê đất.
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy
định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời
gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính
thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm
pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện
kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt
khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước
Đối tượng thực hiện:
ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:
Cơ quan thực hiện:
+ Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với trường hợp người sử dụng đất,
chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân bán tài sản
gắn liền với đất thuê.
+ Sở Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp góp vốn bằng tài
sản gắn liền với đất thuê mà cấp mới Giấy chứng nhận.
+ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đối với trường hợp góp vốn
bằng tài sản gắn liền với đất thuê mà xác nhận thay đổi trên Giấy
chứng nhận.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký
đất đai.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường,
UBND cấp xã nơi có đất; Cơ quan thuế; Kho bạc.
- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
Kết quả:
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất .
- Phí thẩm định: Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở
Phí, Lệ phí:
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:
* Cá nhân, hộ gia đình ở phường, thị trấn
Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất: 200.000 đồng/hồ sơ.
* Cá nhân, hộ gia đình ở các khu vực khác còn lại
Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất: 100.000 đồng/hồ sơ.
* Đối tượng miễn nộp phí: Cá nhân, hộ gia đình là người dân tộc thiểu
số, hộ nghèo. Gia đình liệt sỹ, thương binh người hưởng chính sách
như thương binh, người có công với cách mạng.
- Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận
902

Tên mẫu đơn, tờ khai:
Yêu cầu, điều kiện:

Căn cứ pháp lý:

* Hộ gia đình, cá nhân tại các phường, thị trấn:
+ Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết khác trong hồ sơ địa
chính thửa đất: 10.000 đồng/lần.
+ Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 20.000 đồng/lần.
* Hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực còn lại
+ Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết khác trong hồ sơ địa
chính thửa đất: 5.000 đồng/lần.
+ Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 10.000 đồng/lần.
* Đối tượng được miễn nộp Phí, Lệ phí: Hộ gia đình, cá nhân ở nông
thôn (hoặc sản xuất kinh danh nông, lâm, ngư nghiệp), trừ hộ gia đình,
cá nhân tại các phường, thị trấn; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân đồng
bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có công cách mạng.
Không
- Yêu cầu đối với bên bán tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước
khi có đủ các điều kiện sau đây:
+ Tài sản gắn liền với đất thuê được tạo lập hợp pháp theo quy định
của pháp luật;
+ Đã hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng chi tiết
và dự án đầu tư đã được phê duyệt, chấp thuận.
- Người mua tài sản gắn liền với đất thuê phải bảo đảm các điều kiện
sau đây:
+ Có năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư;
+ Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với dự án đầu tư;
+ Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp
đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án trước đó.
- Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời
hạn sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích
đã được xác định trong dự án.
- Luật đất đai năm 2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum.
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28. Thủ tục: Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan
nhà nước có thẩm quyền
Bước 1: Người sử dụng đất nộp hồ sơ trực tiếp Chi nhánh Văn phòng
Đăng ký đất đai hoặc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện hoặc qua dịch vụ
bưu chính công ích.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân
cấp xã nếu có nhu cầu.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2: Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong
thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo
và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy
định.
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết
quả cho người nộp hồ sơ; chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng
đăng ký đất đai. Thời gian thực hiện trong ngày
Trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì trong thời hạn 03
ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải
chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
Bước 3: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm
tra hồ sơ; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận vào
Đơn đăng ký; xác nhận mục đích sử dụng đất vào Giấy chứng nhận;
chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai
(nếu có).
Bước 4: Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ chuyển trả hồ sơ cho Bộ phận
tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho người sử dụng
đất nhận kết quả.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng a)Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo Mẫu số
hồ sơ:
09/ĐK);
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng
nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (sau đây gọi chung là
Giấy chứng nhận).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời gian này
Thời gian giải quyết:
không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp
luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện
nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét
xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian
trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện
kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt
khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.
- Hộ gia đình, cá nhân;
Đối tượng thực hiện:
- Cộng đồng dân cư.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan thực hiện:
Trình tự thực hiện:
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Kết quả:
Phí, Lệ phí:

Tên mẫu đơn, tờ khai:
Yêu cầu, điều kiện:
Căn cứ pháp lý:

+ Sở Tài nguyên và Môi trường (trường hợp cấp mới GCN).
+Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận thay đổi trên Giấy
chứng nhận.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký
đất đai.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã.
- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
- Giấy chứng nhận đã xác nhận thay đổi.
- Lệ phí Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận
* Hộ gia đình, cá nhân tại các phường, thị trấn:
+ Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết khác trong hồ sơ địa
chính thửa đất: 10.000 đồng/lần.
+ Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 20.000 đồng/lần.
* Hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực còn lại
+ Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết khác trong hồ sơ địa
chính thửa đất: 5.000 đồng/lần.
+ Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 10.000 đồng/lần.
* Đối tượng được miễn nộp Phí, Lệ phí: Hộ gia đình, cá nhân ở nông
thôn (hoặc sản xuất kinh danh nông, lâm, ngư nghiệp), trừ hộ gia đình,
cá nhân tại các phường, thị trấn; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân đồng
bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có công cách mạng.
Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số
09/ĐK, Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017)
- Chuyển đất trồng cây hàng năm sang xây dựng chuồng trại chăn nuôi
gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép;
- Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.
- Luật đất đai năm 2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG
ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Kính gửi: ………………………………………………

Mẫu số 09/ĐK
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN
HỒ SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ
ràng, thống nhất với giấy tờ xuất
trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: …..
Quyển …..
Ngày …../…../……..
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa): ………………………………………………………
1.2. Địa chỉ(1): ……………………………………………………………
2. Giấy chứng nhận đã cấp
2.1. Số vào sổ cấp GCN: …………………; 2.2. Số phát hành GCN: …………………….;
2.3. Ngày cấp GCN …/…/…… …….;
3. Nội dung biến động về: …………………………………………………………
3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:
3.2. Nội dung sau khi biến động:
- …………………………………………………;
- ………………………………;
…………………………………………………..;
………………………..………;
………………………………………………..;
………..……………………;
4. Lý do biến động
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:
- Giấy chứng nhận đã cấp:
…………………………………………………………………………………………
Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
…………., ngày .... tháng ... năm ……
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
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II- XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Công chức địa chính
TM. Ủy ban nhân dân
(Ký, ghi rõ họ, tên)
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
Thủ trưởng cơ quan
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau
khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi.
Chú ý: Mẫu đơn này sử dụng trong các trường hợp: chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả
tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu
tiền sử dụng đất; từ hình thức thuê đất trả tiền một lần sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm; chuyển mục đích sử
dụng đất; gia hạn sử dụng đất; đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin về giấy tờ
pháp nhân, giấy tờ nhân thân; thay đổi địa chỉ; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi hạn chế quyền; thay
đổi về nghĩa vụ tài chính về đất đai; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp giấy chứng
nhận, đính chính giấy chứng nhận.

907

29. Thủ tục: Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
Bước 1: Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp hồ
sơ cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2: Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong
thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo
và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy
định.
Trường hợp Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy
chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận
quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho
người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài
sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính
chính.
Bước 3: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm:
Kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập
hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy
chứng nhận đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào
hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận có yêu
cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Chi nhánh Văn phòng đăng
ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Bước 4: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trao Giấy chứng nhận
cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.
Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho Người sử dụng
đất nhận kết quả.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị đính chính (đối với trường hợp sai sót do lỗi của người
hồ sơ:
sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất).
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thời gian giải quyết:
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy
định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời
gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính
thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm
pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện
kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt
khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày
Hộ gia đình, cá nhân, Cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở
Đối tượng thực hiện:
nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại
Việt Nam
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:
Cơ quan thực hiện:
+ UBND cấp huyện đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu
tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận lần đầu.
Trình tự thực hiện:
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Kết quả:
Phí, Lệ phí
Tên mẫu đơn, tờ khai:
Yêu cầu, điều kiện:
Căn cứ pháp lý:

+ Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp đăng ký biến
động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký
đất đai.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường.
- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất
Không
Không
Không
- Luật đất đai năm 2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
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30. Thủ tục: Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật
đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện.
Bước 1: Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp hồ
sơ tại cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2: Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong
thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo
và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy
định.
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có trách
nhiệm kiểm tra, thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do; sau 30
ngày kể từ ngày gửi thông báo cho người sử dụng đất mà không có đơn
khiếu nại thì ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp (trừ trường
hợp người được cấp Giấy chứng nhận đã thực hiện thủ tục chuyển đổi,
chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất và đã được giải quyết theo quy
định của pháp luật).
Bước 3: Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc thu hồi và quản lý
Giấy chứng nhận đã thu hồi theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận
của cơ quan có thẩm quyền.
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
* Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
hồ sơ:
phát hiện nội dung Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định thì
nộp hồ sơ gồm:
- Đơn phản ánh việc cấp Giấy chứng nhận không đúng quy định;
- Bản gốc Giấy chứng nhậnđã cấp;
* Trường hợp cơ quan nhà nước phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp
không đúng quy định thì người được cấp Giấy chứng nhận nộp Giấy
chứng nhận đã cấp theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Tối đa 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Thời gian giải quyết:
Thời gian gửi thông báo cho người sử dụng đất không tính vào thời
hạn giải quyết hồ sơ.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
Đối tượng thực hiện:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài nguyên và
Cơ quan thực hiện:
Môi trường (trường hợp cấp đổi, cấp lại GCN)
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký
đất đai.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã nơi có đất.
- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
Kết quả:
- Giấy chứng nhận đã xác nhận thay đổi.
Không
Phí, Lệ phí:
Tên mẫu đơn, tờ khai: Không
Không
Yêu cầu, điều kiện:
- Luật đất đai năm 2013;
Căn cứ pháp lý:
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
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- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
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31. Thủ tục: Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế
Bước 1: Người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn nộp hồ sơ đề nghị gia
hạn sử dụng đất qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp tại tại Bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả cấ p huyê ̣n
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2. Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong
thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo
và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy
định.
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp
hồ sơ.
Bước 3. Cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định
nhu cầu sử dụng đất; trường hợp đủ điều kiện được gia hạn thì chuyển
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính cho cơ
quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; trình Ủy ban nhân dân cùng
cấp quyết định gia hạn quyền sử dụng đất; ký hợp đồng thuê đất đối với
trường hợp thuê đất; chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký
đất đai.
Bước 4. Người sử dụng đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp, chứng từ đã
thực hiện xong nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp được gia hạn sử
dụng đất cho cơ quan tài nguyên và môi trường (thông qua Bộ phận tiếp
nhận hồ sơ).
Bước 5. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm xác nhận
gia hạn sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có
thẩm quyền ký cấp Giấy chứng nhận (đối với trường hợp phải cấp mới
Giấy chứng nhận); chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
trao Giấy chứng nhận cho người được cấp.
Bước 6: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo kết quả cho người
sử dụng đất đến nhận kết quả; thu lệ phí, phí (nếu có) theo đúng quy
định.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo Mẫu số
hồ sơ:
09/ĐK);
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
- Bản sao Quyết định đầu tư bổ sung hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy
chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư có thể hiện thời
hạn hoặc điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án đầu tư phù hợp thời gian
xin gia hạn sử dụng đất đối với trường hợp sử dụng đất của tổ chức, tổ
chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án
đầu tư.Trường hợp tổ chức trong nước đang sử dụng đất để thực hiện
hoạt động đầu tư trên đất nhưng không thuộc trường hợp có Quyết
định đầu tư bổ sung hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu
tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về
đầu tư thì thể hiện cụ thể lý do đề nghị gia hạn sử dụng đất tại Điểm 4
của Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo mẫu
số 09/ĐK).
Trình tự thực hiện:
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Thời gian giải quyết:

Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:

Kết quả:

Phí, Lệ phí:

Tên mẫu đơn, tờ khai:
Yêu cầu, điều kiện:

Căn cứ pháp lý:

- Tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc Chứng từ đã thực hiện
xong nghĩa vụ tài chính (nếu có).
- Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài
sản gắn liền với đất mà có thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy
chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy
chứng nhận đã cấp thì người sử dụng đất nộp thêm các giấy tờ sau đây:
+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân mới hoặc Giấy chứng minh quân đội
mới hoặc thẻ Căn cước công dân mới hoặc sổ hộ khẩu, giấy tờ khác chứng
minh thay đổi nhân thân đối với trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân
của người có tên trên Giấy chứng nhận;
+ Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận việc thay
đổi thông tin pháp nhân đối với trường hợp thay đổi thông tin về pháp nhân
của tổ chức đã ghi trên Giấy chứng nhận.
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ
- Không quá 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với trường
hợp xác nhận chỉnh lý tại trang 3 hoặc trang 4 Giấy chứng nhận.
- Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với trường
hợp cấp mới Giấy chứng nhận.
Thời gian này không tính thời gian tiếp nhận và trả kết quả; các ngày
nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp
nhận hồ sơ tại xã; không tính thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của
cơ quan thuế và thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử
dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử
dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu
Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện;
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp
thực hiện (nếu có): Cơ quan Tài nguyên và Môi trường cấp huyện;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã nơi có đất.
- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
- Giấy chứng nhận đã được xác nhận, hoặc GCN mới cấp.
- Trường hợp không đủ điều kiện được gia hạn sử dụng đất thì cơ quan
tài nguyên và môi trường thông báo cho người sử dụng đất và làm thủ
tục thu hồi đất theo quy định.
- Lệ phí địa chính cấp mới Giấy chứng nhận QSD đất: 100.000
đồng/giấy chứng nhận đối với đất; 500.000 đồng/giấy chứng nhận đối
với tài sản.
- Lệ phí xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 30.000 đồng/lần
Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo (Mẫu số
09/ĐK Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT).
- Trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu là 06 tháng.
- Sau khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh dự
án đầu tư đối với trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư mà có thay đổi thời
hạn hoạt động của dự án.
- Luật đất đai năm 2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên
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và Môi trường;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum
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Mẫu số 09/ĐK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG
ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Kính gửi: ………………………………………………

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN
HỒ SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ
ràng, thống nhất với giấy tờ xuất
trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: …..
Quyển …..
Ngày …../…../……..
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa): ………………………………………………………
1.2. Địa chỉ(1): ……………………………………………………………
2. Giấy chứng nhận đã cấp
2.1. Số vào sổ cấp GCN: …………………; 2.2. Số phát hành GCN: …………………….;
2.3. Ngày cấp GCN …/…/…… …….;
3. Nội dung biến động về: …………………………………………………………
3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:
3.2. Nội dung sau khi biến động:
- …………………………………………………;
- ………………………………;
…………………………………………………..;
………………………..………;
………………………………………………..;
………..……………………;
4. Lý do biến động
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:
- Giấy chứng nhận đã cấp:
…………………………………………………………………………………………
Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
…………., ngày .... tháng ... năm ……
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
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II- XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Công chức địa chính
TM. Ủy ban nhân dân
(Ký, ghi rõ họ, tên)
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
Thủ trưởng cơ quan
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau
khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi.
Chú ý: Mẫu đơn này sử dụng trong các trường hợp: chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền
một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử
dụng đất; từ hình thức thuê đất trả tiền một lần sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm; chuyển mục đích sử dụng đất;
gia hạn sử dụng đất; đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin về giấy tờ pháp nhân,
giấy tờ nhân thân; thay đổi địa chỉ; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa
vụ tài chính về đất đai; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp giấy chứng nhận, đính chính
giấy chứng nhận.
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II. Lĩnh vực Môi trường
01. Thủ tục: Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường
Bước 1. Chủ dự án nộp hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đến
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấ p huyê ̣n hoặc gửi qua
đường bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2: Cơ quan Tài nguyên và Môi trường cấp huyện xem xét, kiểm
tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, phải có văn bản thông
báo cho chủ dự án.
Bước 3: Cơ quan Tài nguyên và Môi trường cấp huyện xem xét hồ sơ
báo cáo UBND huyện xem xét, xác nhận đăng ký/đăng ký lại kế hoạch
bảo vệ môi trường của dự án, cơ sở trong vòng 10 ngày làm việc.
- Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng một văn bản và nêu
lý do (trong đó nêu rõ tất cả các nội dung cần phải bổ sung, hoàn thiện
một lần).
Bước 4. Chủ dự án nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
của UBND cấ p huyê ̣n hoặc gửi qua đường bưu chính.
- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy
định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- 01 văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án,
hồ sơ
cơ sở (theo mẫu).
- 03 bản kế hoạch bảo vệ môi trường (kèm theo bản điện tử) của dự án,
cơ sở (theo mẫu).
- 01 báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng của dự án, cơ sở (kèm theo bản điện tử).
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính)
Thời hạn giải quyết
Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
- Tổ chức, cá nhân
Đối tượng thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Tài nguyên và Môi
trường cấp huyện
- Cơ quan phối hợp thực hiện (nếu có): Các sở ban ngành liên quan,
UBND các huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn nơi thực hiện
dự án.
Xác nhận Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Thông báo chưa
Kết quả
xác nhận nêu rõ lý do.
Không
Lệ phí
Tên mẫu đơn, tờ khai - Văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, cơ
sở (Mẫu số 01 Phụ lục VII Mục I Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày
13/5/2019);
- Kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, cơ sở (Mẫu số 02 Phụ lục VII
Mục I Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019);
Không
Yêu cầu điều kiện
Căn cứ pháp lý
- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014.
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.
- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ.
Trình tự thực hiện
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Phụ lục VII
CÁC MẪU VĂN BẢN ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Mẫu số 01
Văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, phương án sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ
(1)
------Số: …
V/v đăng ký kế hoạch bảo vệ môi
trường của (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------(Địa danh), ngày … tháng … năm …

Kính gửi: (3)
(1) Là chủ đầu tư của (2), thuộc đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường quy
định tại mục số…, cột 4 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số /2019/NĐ-CP ngày tháng
năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng
dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường. Chúng tôi đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường như sau:
Tên của (1): ………………………………………………………………………………….
Địa điểm thực hiện của (2): …………………………………………………………………..
Địa chỉ liên hệ của (1): ...; Điện thoại: ...; Fax: ……….; E-mail: ………………..
Chúng tôi gửi đến (3) hồ sơ gồm:
- Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường.
- Một (01) báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu
tư xây dựng của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
- Một (01) bản điện tử của các hồ sơ nêu trên.
Chúng tôi cam kết bảo đảm về độ trung thực, chính xác của các số liệu, tài liệu trong các
văn bản nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt
Nam.
Đề nghị (3) xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của (2)./.
(4)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)
Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- Lưu: ...
Ghi chú:
(1) Chủ dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;
(2) Tên đầy đủ, chính xác của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;
(3) Cơ quan có thẩm quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án,
phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;
(4) Đại diện có thẩm quyền của chủ dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
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Mẫu số 02
Cấu trúc và nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, phương án sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ
2a. Mẫu trang bìa và trang phụ bìa:

(1)
KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
của (2)

ĐẠI DIỆN (*)
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu (nếu có))

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN (nếu có) (*)
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

(**), tháng... năm ...

Ghi chú:
(1) Chủ dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;
(2) Tên dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
(*) Chỉ thể hiện tại trang phụ bìa.
(**) Ghi địa danh cấp huyện nơi thực hiện hoặc nơi đặt trụ sở chính của chủ dự án, phương
án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
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2b. Cấu trúc và nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường
MỤC LỤC
Danh mục các từ và các ký hiệu viết tắt
Danh mục các bảng, các hình vẽ,...
MỞ ĐẦU
Chương 1
MÔ TẢ SƠ LƯỢC VỀ DỰ ÁN, PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ
1.1. Thông tin chung về dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (gọi chung là
dự án):
- Tên gọi của dự án (theo dự án đầu tư, dự án đầu tư xây dựng).
- Tên chủ dự án, địa chỉ và phương tiện liên hệ với chủ dự án; người đại diện theo pháp luật
của chủ dự án; nguồn vốn và tiến độ thực hiện dự án.
- Quy mô; công suất; công nghệ và loại hình dự án.
- Vị trí địa lý (các điểm mốc tọa độ theo quy chuẩn hiện hành, ranh giới...) của địa điểm
thực hiện dự án.
1.2. Nguyên, nhiên liệu sử dụng và các sản phẩm của dự án: Liệt kê các loại nguyên,
nhiên liệu sử dụng và các sản phẩm của dự án.
1.3. Các hạng mục công trình của dự án
- Các hạng mục công trình chính: dây chuyền sản xuất sản phẩm chính, hạng mục đầu tư
xây dựng chính của dự án.
- Các hạng mục công trình phụ trợ: giao thông vận tải; bưu chính viễn thông; cung cấp điện;
cung cấp nước; giải phóng mặt bằng;...
- Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường: thu gom và thoát nước
mưa; thu gom và thoát nước thải; xử lý nước thải (sinh hoạt, công nghiệp,...); xử lý bụi, khí thải;
công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn; các công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với
nước thải, khí thải; ứng phó sự cố tràn dầu, cháy nổ và các công trình bảo vệ môi trường khác.
Đối với các dự án mở rộng quy mô, nâng công suất hoặc thay đổi công nghệ của cơ sở đang
hoạt động, trong nội dung chương này phải làm rõ thêm các thông tin về thực trạng sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ của cơ sở hiện hữu; các công trình, thiết bị, hạng mục, công nghệ sẽ được tiếp tục sử
dụng trong dự án mở rộng quy mô, nâng công suất hoặc thay đổi công nghệ; các công trình, thiết bị
sẽ thay đổi, điều chỉnh, bổ sung; tính liên thông, kết nối với các hạng mục công trình hiện hữu với
công trình đầu tư mới.
1.4. Hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án
- Làm rõ nguồn tiếp nhận nước thải của dự án. Tổng hợp dữ liệu (nêu rõ nguồn số liệu sử
dụng) về hiện trạng môi trường khu vực triển khai dự án trong thời gian ít nhất 02 năm gần nhất,
trong đó làm rõ: chất lượng của các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi
dự án như môi trường không khí tiếp nhận trực tiếp nguồn khí thải của dự án, môi trường nước mặt
tiếp nhận trực tiếp nước thải của dự án.
- Sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án với các quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có
thẩm quyền phê duyệt.
- Đối với dự án đầu tư vào khu công nghiệp phải báo cáo bổ sung tình trạng hoạt động của
khu công nghiệp; sơ bộ về hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thành của khu công nghiệp và sự đáp ứng tiếp
nhận chất thải phát sinh từ hoạt động của dự án.
Chương 2
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN; DỰ BÁO CÁC LOẠI CHẤT
THẢI PHÁT SINH VÀ CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Nguyên tắc chung:
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- Việc dự báo tác động của dự án đến môi trường được thực hiện theo các giai đoạn triển
khai xây dựng dự án và khi dự án đi vào vận hành.
- Đối với dự án mở rộng quy mô, nâng công suất hoặc thay đổi công nghệ của cơ sở đang
hoạt động phải dự báo tổng hợp tác động môi trường của cơ sở cũ và dự án mở rộng quy mô, nâng
công suất, thay đổi công nghệ của dự án mới.
2.1. Dự báo tác động và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển
khai xây dựng dự án
2.1.1. Dự báo các tác động: Dự báo sơ bộ các tác động đến môi trường của giai đoạn, trong
đó tập trung vào các hoạt động chính như: vật liệu xây dựng phục vụ dự án (nếu thuộc phạm vi dự
án); vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị; thi công các hạng mục công trình của
dự án hoặc các hoạt động triển khai thực hiện dự án (đối với các dự án không có công trình xây
dựng); làm sạch đường ống, làm sạch các thiết bị sản xuất, công trình bảo vệ môi trường của dự án
(như: làm sạch bằng hóa chất, nước sạch, hơi nước, ...).
2.1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện
- Về nước thải: Mô tả quy mô, công suất, công nghệ các công trình thu gom, xử lý nước thải
sinh hoạt và nước thải công nghiệp (nếu có):
+ Công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt của từng nhà thầu thi công, xây dựng dự án,
đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường.
+ Công trình thu gom, xử lý các loại chất thải lỏng khác như hóa chất thải, hóa chất súc rửa
đường ống, ...), đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường.
Mỗi công trình xử lý nước thải phải có bản vẽ thiết kế cơ sở của từng hạng mục và cả công
trình theo quy định của pháp luật về xây dựng.
- Về rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất
thải nguy hại: Mô tả quy mô, vị trí của khu vực lưu giữ tạm thời các loại chất thải.
- Về bụi, khí thải: Các công trình, biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải trong quá trình thi công
xây dựng dự án, đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường.
- Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác.
2.2. Dự báo tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai
đoạn dự án đi vào vận hành
2.2.1. Dự báo các tác động: Việc dự báo tác động trong giai đoạn này cần phải tập trung vào
các nội dung chính sau:
- Tác động của các nguồn phát sinh chất thải (chất thải rắn, chất thải nguy hại, bụi, khí thải,
nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt, các loại chất thải lỏng khác).
- Đối với dự án đầu tư vào khu công nghiệp, phải bổ sung tác động từ việc phát sinh nước
thải của dự án đối với hiện trạng thu gom, xử lý nước thải hiện hữu của khu công nghiệp; khả năng
tiếp nhận, xử lý của công trình xử lý nước thải hiện hữu của khu công nghiệp đối với khối lượng
nước thải phát sinh lớn nhất từ hoạt động của dự án.
2.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện
Yêu cầu chung: Trên cơ sở kết quả dự báo các tác động tại Mục 2.2.1 nêu trên, chủ dự án
phải căn cứ vào từng loại chất thải phát sinh (với lưu lượng và tải lượng ô nhiễm lớn nhất) để đề
xuất lựa chọn các thiết bị, công nghệ xử lý chất thải phù hợp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi
trường quy định.
a) Về công trình xử lý nước thải (bao gồm: các công trình xử lý nước thải sinh hoạt, nước
thải công nghiệp và các loại chất thải lỏng khác):
- Mô tả quy mô, công suất, quy trình vận hành, hóa chất, chất xúc tác sử dụng của từng
công trình xử lý nước thải.
- Các thông số cơ bản của từng các hạng mục thành phần và của cả công trình xử lý nước
thải, kèm theo bản vẽ thiết kế cơ sở (đưa vào Phụ lục báo cáo).
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- Đề xuất vị trí, thông số lắp đặt các thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục (đối với
trường hợp phải lắp đặt theo quy định).
b) Về công trình xử lý bụi, khí thải:
- Thực hiện như đối với nước thải.
- Đề xuất vị trí, thông số lắp đặt các thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục (đối với
trường hợp phải lắp đặt theo quy định).
c) Về công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn (gồm: rác thải sinh hoạt, chất thải rắn công
nghiệp thông thường, chất thải nguy hại): Thực hiện như đối với nước thải.
d) Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải và khí thải (đối với
trường hợp phải lắp đặt): Thực hiện như đối với nước thải.
2.2.3. Tiến độ hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
- Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải, thiết bị quan
trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục.
- Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường.
Chương 3
TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
3.1. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường
3.2. Kế hoạch quan trắc môi trường: Kế hoạch quan trắc môi trường được xây dựng theo
từng giai đoạn của dự án, gồm: thi công xây dựng và vận hành thương mại, cụ thể: Giám sát lưu
lượng khí thải, nước thải và những thông số ô nhiễm có trong khí thải, nước thải đặc trưng của dự
án, phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật về môi trường với tần suất tối thiểu 06 tháng/01 lần.
Cam kết của chủ dự án, cơ sở
Chúng tôi cam kết về lộ trình thực hiện các biện pháp, công trình giảm thiểu tác động xấu
đến môi trường nêu trong kế hoạch bảo vệ môi trường.
Chúng tôi gửi kèm theo dưới đây Phụ lục các hồ sơ, văn bản có liên quan đến dự án, cơ sở
(nếu có và liệt kê cụ thể).
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02. Thủ tục: Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi
trường.
Bước 1. Chủ dự án nộp hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đến
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấ p huyê ̣n hoặc gửi qua
đường bưu chính.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2. Cơ quan Tài nguyên và Môi trường cấp huyện xem xét hồ sơ,
báo cáo Ủy ban nhân dân huyện cho ý kiến về báo cáo ĐTM và dự án
đầu tư theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.2 kèm theo
Bước 3. Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến bằng văn bản trong vòng 15
(mười lăm) ngày làm việc hoặc không có văn bản phản hồi trong
trường hợp chấp thuận việc thực hiện dự án.
Bước 4. Chủ dự án nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
của UBND cấ p huyê ̣n hoặc gửi qua đường bưu chính.
- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy
định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Một (01) văn bản đề nghị cho ý kiến (Theo mẫu)
hồ sơ
- Một (01) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường và các tài liệu
liên quan.
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính)
- Thời hạn xử lý hồ sơ: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc.
Thời hạn giải quyết
- Thời hạn cho kết quả xử lý: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm
việc.
- Tổ chức, cá nhân
Đối tượng thực hiện
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Tài nguyên và Môi
trường cấp huyện
Văn bản cho ý kiến về báo cáo ĐTM và dự án hoặc không phản hồi
Kết quả
trong trường hợp chấp thuận.
Không quy định
Lệ phí
Tên mẫu đơn, tờ khai - Văn bản đề nghị cho ý kiến (Mẫu số 01 Phụ lục VI Mục I Nghị định
40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019).
- Văn bản phản hồi (Mẫu số 02 Phụ lục VI Mục I Nghị định
40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019).
Không
Yêu cầu điều kiện
- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014.
Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.
- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ.
Trình tự thực hiện

923

PHỤ LỤC VI
CÁC MẪU VĂN BẢN THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI
TRƯỜNG, KIỂM TRA, XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Mẫu số 01
Văn bản của chủ dự án gửi xin ý kiến tham vấn Ủy ban nhân dân các cấp/các tổ chức chịu tác
động trực tiếp bởi dự án về nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường
(1)
------Số: …
V/v xin ý kiến tham vấn cộng
đồng về nội dung báo cáo đánh
giá tác động môi trường của dự
án (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------(Địa danh), ngày … tháng … năm ……

Kính gửi: (3)
Thực hiện Luật bảo vệ môi trường năm 2014 và các quy định của pháp luật về đánh giá tác động
môi trường (ĐTM) , (1) đã lập báo cáo ĐTM của dự án (2).
(1) Gửi đến (3) báo cáo ĐTM của dự án và rất mong nhận được ý kiến tham vấn của (3).
Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- Lưu: …

(4)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:
(1) Chủ dự án;
(2) Tên đầy đủ, chính xác của dự án;
(3) Cơ quan, tổ chức được xin ý kiến tham vấn; (4) Đại diện có thẩm quyền của (1).
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Mẫu số 02
Văn bản trả lời của cơ quan, tổ chức được xin ý kiến tham vấn
(1)
------Số: …
V/v ý kiến tham vấn về dự án (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------(Địa danh), ngày … tháng … năm ……
Kính gửi: (3)

(1) nhận được Văn bản số... ngày... tháng... năm... của (3) kèm theo báo cáo đánh giá tác động môi
trường của dự án (2). Sau khi xem xét tài liệu này, (1) có ý kiến như sau:
1. Về các tác động tiêu cực của dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội và sức khỏe cộng
đồng: nêu rõ ý kiến đồng ý hay không đồng ý với các nội dung tương ứng được trình bày trong báo
cáo đánh giá tác động môi trường của dự án gửi kèm; trường hợp không đồng ý thì chỉ rõ các nội
dung, vấn đề cụ thể không đồng ý.
2. Về các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội
và sức khỏe cộng đồng: nêu rõ ý kiến đồng ý hay không đồng ý với các nội dung tương ứng được
trình bày trong trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án gửi kèm; trường hợp không
đồng ý thì chỉ rõ các nội dung, vấn đề cụ thể không đồng ý.
3. Kiến nghị đối với chủ dự án: nêu cụ thể các yêu cầu, kiến nghị của cộng đồng đối với chủ dự án
về:
- Sự cần thiết phải thay đổi nội dung gì của dự án;
- Các biện pháp, giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường;
- Các kiến nghị khác có liên quan đến dự án (nếu có).
Trên đây là ý kiến của (1) gửi (3) để xem xét và hoàn chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường
của dự án./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- Lưu: …

(4)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:
(1) Cơ quan, tổ chức được xin ý kiến tham vấn;
(2) Tên đầy đủ của dự án;
(3) Chủ dự án;
(4) Đại diện có thẩm quyền của (1).
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III. Lĩnh vực Tài nguyên nước:
01. Thủ tục: Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu
tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh
Bước 1. Chủ dự án chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, các tài liệu, nội dung theo
quy định của pháp luật gửi tới Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân
dân cấp huyện nơi nguồn nước nội tỉnh bị chuyển nước.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2: Cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp huyện giao nhiệm vụ có
trách nhiệm xem xét hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn
bản nêu rõ lý do không giải quyết và hướng dẫn chủ dự án bổ sung,
hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan
được giao nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức các buổi làm việc, cuộc
họp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để cho ý kiến về
quy mô, phương án chuyển nước đề xuất hoặc đối thoại trực tiếp với
chủ dự án; tổng hợp ý kiến trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét hồ sơ và ban hành văn bản.
Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo cho chủ dự án nhận kết
quả hoặc gửi qua đường bưu chính.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Văn bản lấy ý kiến kèm theo quy mô, phương án chuyển nước và các
hồ sơ
thông tin, số liệu, tài liệu liên quan.
- Nội dung thông tin cung cấp để tổ chức lấy ý kiến bao gồm:
+ Thuyết minh và thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình (báo
cáo nghiên cứu khả thi) kèm theo tờ trình cơ quan có thẩm quyền thẩm
định dự án.
+ Kế hoạch triển khai xây dựng công trình.
+ Tiến độ xây dựng công trình.
+ Các biện pháp bảo vệ tài nguyên nước, đảm bảo nước cho các đối
tượng sử dụng ở thượng và hạ lưu công trình trong quá trình xây dựng,
vận hành công trình, thời gian công trình không vận hành.
+ Các thông tin quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Nghị định số
201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ.
+ Các số liệu, tài liệu khác liên quan đến việc khai thác, sử dụng tài
nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.
b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ bản chính
Thời hạn giải quyết:
Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Chủ dự án
Đối tượng thực hiện:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cơ quan được giao nhiệm vụ cấp huyện
- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, UBND cấp xã
liên quan
Văn bản góp ý, tổng hợp ý kiến.
Kết quả thực hiện:
Không
Phí, Lệ phí:
Tên mẫu đơn, tờ khai: Không
Không
Yêu cầu, điều kiện:
- Luật Tài nguyên nước năm 2012.
Căn cứ pháp lý:
- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ.
Trình tự thực hiện:
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Phụ lục: Quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của
Chính phủ
Điều 3. Công khai thông tin
Việc công khai thông tin về những nội dung liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên
nước, xả nước thải vào nguồn nước quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 6 của Luật tài nguyên nước
được thực hiện như sau:
1. Chủ dự án quy định tại Điểm a, b, c, d và Điểm đ Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này phải
công bố công khai các thông tin sau đây:
a) Đối với công trình quy định tại Điểm a, b và Điểm c Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này:
- Mục đích khai thác, sử dụng nước;
- Nguồn nước khai thác, sử dụng;
- Vị trí công trình khai thác, sử dụng nước;
- Phương thức khai thác, sử dụng nước;
- Lượng nước khai thác, sử dụng;
- Thời gian khai thác, sử dụng;
- Các đặc tính cơ bản của hồ, đập trong trường hợp xây dựng hồ, đập.
b) Đối với công trình quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này:
- Loại nước thải;
- Nguồn nước tiếp nhận nước thải;
- Vị trí xả nước thải;
- Lưu lượng, phương thức xả nước thải;
- Giới hạn thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải.
c) Đối với công trình khai thác nước dưới đất quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 2 của Nghị
định này:
- Mục đích khai thác, sử dụng nước;
- Vị trí công trình khai thác nước;
- Tầng chứa nước khai thác, độ sâu khai thác;
- Tổng số giếng khai thác;
- Tổng lượng nước khai thác, sử dụng;
- Chế độ khai thác;
- Thời gian khai thác, sử dụng.

927

02. Thủ tục: Đăng ký khai thác nước dưới đất
Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của
pháp luật và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân
dân cấp huyện
- Thời gian: Các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ
lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra nội dung
thông tin, trường hợp chưa hợp lệ thì có văn bản nêu rõ lý do không
giải quyết và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh theo quy
định. Trường hợp đầy đủ, hợp lệ Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận
vào tờ khai.
Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo cho tổ chức, cá nhân
nhận kết quả hoặc gửi qua đường bưu chính.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới đất (theo mẫu)
hồ sơ
b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ bản chính.
Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ, hợp lệ.
Thời hạn giải quyết:
Tổ chức, cá nhân
Đối tượng thực hiện:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã, tổ trưởng dân phố và tổ chức, cá
nhân
Xác nhận Tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới đất
Kết quả thực hiện:
Không
Phí, Lệ phí:
Tên mẫu đơn, tờ khai: Tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới đất (Mẫu 38 Thông tư
số 27/2014/TT-BTNMT).
Không
Yêu cầu, điều kiện:
- Luật Tài nguyên nước năm 2012.
Căn cứ pháp lý:
- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ.
- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường.
Trình tự thực hiện:
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Mẫu số 38
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI
ĐĂNG KÝ CÔNG TRÌNH KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT
A - PHẦN DÀNH CHO TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ
1. Thông tin về tổ chức/cá nhân đăng ký:
1.1. Tên tổ chức/cá nhân:..................................................................................................
(Đối với tổ chức ghi đầy đủ tên theo Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh/đối với cá
nhân ghi đầy đủ họ tên theo Chứng minh nhân dân).
1.2. Địa chỉ liên hệ:............................................................................................................
1.3. Số điện thoại liên hệ (nếu có): ………………….......................................................
2. Thông tin về công trình khai thác:
2.1. Vị trí công trình: ........................................................................................................
(Ghi rõ thôn/ấp; xã/phường; quận/huyện; tỉnh/thành phố nơi đặt công trình khai thác nước dưới
đất)
2.2. Chiều sâu khai thác: ............(m);
2.3. Lượng nước khai thác, sử dụng:…......... (m3/ngày đêm);
2.4. Mục đích khai thác, sử dụng nước:............................................................................
(Ghi rõ khai thác, sử dụng nước cho: ăn uống, sinh hoạt hộ gia đình; sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
hoặc các mục đích khác)
.........., ngày..... tháng ........ năm ..............
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ
(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

B - PHẦN XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ
(Xác nhận, ký, đóng dấu)
Cơ quan đăng ký khai thác nước dưới đất xác nhận các nội dung sau:
1. Tính xác thực về tư cách pháp nhân của tổ chức /cá nhân xin đăng ký.
2. Vị trí công trình, lưu lượng khai thác và mục đích sử dụng nước.
3. Quy định trường hợp không còn sử dụng công trình khai thác nước dưới đất thì thông báo và trả
Tờ khai thông qua Tổ trưởng tổ dân phố (hoặc trưởng thôn, ấp, phum, bản, sóc) để báo cho cơ quan
quản lý hoặc thông báo trực tiếp và trả tờ khai cho cơ quan quản lý; thực hiện việc trám, lấp giếng
theo quy định khi không còn sử dụng công trình khai thác nước dưới đất; thông báo ngay cho cơ
quan quản lý khi có sự cố nghiêm trọng xảy ra trong quá trình khai thác nước dưới đất tại công trình
đăng ký.
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C. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp
xã: 03 TTHC
I. Lĩnh vực đất đai:
01. Thủ tục: Hoà giải tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân cấp xã.
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người khiếu nại nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai
nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã,
phường, thị trấn (đây gọi chung là cấp xã); hoặc gửi hồ sơ khiếu nại
qua đường bưu điện tới UBND cấp xã (do văn phòng xã tiếp nhận).
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm: Chỉ đạo Cán bộ Văn
phòng xã vào sổ theo dõi đơn khiếu nại; Trường hợp đơn chưa hợp lệ
thì trong thời gian tối đa 2 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải
thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ
theo quy định. Trường hợp đơn hợp lệ thì chuyển đến Cán bộ địa chính
cấp xã để đề xuất hướng giải quyết việc hòa giải việc tranh chấp đất
đai theo quy định tại Điều 202 Luật đất đai năm 2013.
Bước 3: Cán bộ địa chính xã có trách nhiệm:
- Thu thập hồ sơ đất đai của người khiếu nại, người bị khiếu nại, quá
trình quản lý, sử dụng đất của các bên có liên quan; yêu cầu người
khiếu nại cung cấp chứng cứ có liên quan đến nguồn gốc quá trình qản
lý, sử dụng của người khiếu nại; Tổ chức làm việc với người bị khiếu
nại yêu cầu cung cấp chứng cứ có liên quan đến vị trí đất của người
khiếu nại.
- Lấy ý kiến của những hộ gia đình sống cùng tổ dân phố, thôn biết
được nguồn gốc sử dụng đất của các bên, tổ chức xác định hiện trạng
sử dụng đất, có sự tham gia của các bên tranh chấp.
Bước 4: Thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai để thực hiện
hòa giải. Thành phần Hội đồng gồm: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy
ban nhân dân là Chủ tịch Hội đồng; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
xã, phường, thị trấn; tổ trưởng tổ dân phố đối với khu vực đô thị;
trưởng thôn, ấp đối với khu vực nông thôn; đại diện của một số hộ dân
sinh sống lâu đời tại xã, phường, thị trấn biết rõ về nguồn gốc và quá
trình sử dụng đối với thửa đất đó; cán bộ địa chính, cán bộ tư pháp xã,
phường, thị trấn. Tùy từng trường hợp cụ thể, có thể mời đại diện Hội
Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng
sản Hồ Chí Minh.
Bước 5: Tổ chức cuộc họp hòa giải có sự tham gia của các bên tranh
chấp, thành viên Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai và người có
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Việc hòa giải chỉ được tiến hành khi các
bên tranh chấp đều có mặt. Trường hợp một trong các bên tranh chấp
vắng mặt đến lần thứ hai thì được coi là việc hòa giải không thành.
Bước 6: Kết quả hòa giải tranh chấp đất đai phải được lập thành biên
bản, gồm có các nội dung: Thời gian và địa điểm tiến hành hòa giải;
thành phần tham dự hòa giải; tóm tắt nội dung tranh chấp thể hiện rõ
về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất đang tranh chấp, nguyên nhân
phát sinh tranh chấp (theo kết quả xác minh, tìm hiểu); ý kiến của Hội
đồng hòa giải tranh chấp đất đai; những nội dung đã được các bên
tranh chấp thỏa thuận, không thỏa thuận được. Biên bản hòa giải phải
có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng, các bên tranh chấp có mặt tại buổi
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hòa giải, các thành viên tham gia hòa giải và phải đóng dấu của Ủy ban
nhân dân cấp xã; đồng thời phải được gửi ngay cho các bên tranh chấp
và lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
Bước 7: Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các
bên và có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của Ủy
ban nhân dân cấp xã. Biên bản hòa giải được gửi đến các bên tranh
chấp, lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp.
Bước 8. Đối với trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng
về ranh giới, người sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên
bản hòa giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp
tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với
nhau; gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp
khác.
Bước 9: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi
trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định công nhận việc thay
đổi ranh giới thửa đất và cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.
hồ sơ:
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Không quá 25 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết
Thời gian giải quyết:
tranh chấp đất đai.
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.
Đối tượng thực hiện:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.
Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn; tổ
trưởng tổ dân phố đối với khu vực đô thị; trưởng thôn, ấp đối với khu
vực nông thôn; đại diện của một số hộ dân sinh sống lâu đời tại xã,
phường, thị trấn biết rõ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đối với thửa
đất đó; cán bộ địa chính, cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn. Tùy từng
trường hợp cụ thể, có thể mời đại diện Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội
Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Tài
nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường.
- Biên bản hòa giải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng hòa giải, các bên
Kết quả:
tranh chấp có mặt tại buổi hòa giải, các thành viên tham gia hòa giải
(có đóng dấu UBND câp xã);
Không
Lệ phí
Tên mẫu đơn, tờ khai: Không
Đơn dùng chữ viết là tiếng Việt yêu cầu giải quyết tranh chấp phải ghi
Yêu cầu, điều kiện
rõ ngày, tháng, năm viết đơn; họ, tên, địa chỉ, chữ ký hoặc điểm chỉ
của người viết đơn;
- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;
Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
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II. Lĩnh vực Môi trường:
01. Thủ tục: Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi
trường
Bước 1. Chủ dự án nộp hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đến
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấ p xã hoặc gửi qua
đường bưu chính.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2. Xử lý hồ sơ: Cơ quan được giao nhiệm vụ xem xét hồ sơ, báo
cáo Ủy ban nhân dân huyện cho ý kiến về báo cáo ĐTM và dự án đầu
tư theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.2 kèm theo dưới đây.
Bước 3. Kết quả: Ủy ban nhân dân xã có ý kiến bằng văn bản trong
vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc hoặc không có văn bản phản hồi
trong trường hợp chấp thuận việc thực hiện dự án.
Bước 4. Chủ dự án nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
của UBND cấ p xã hoặc gửi qua đường bưu chính.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Một (01) văn bản đề nghị cho ý kiến (Theo mẫu)
hồ sơ
- Một (01) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường và các tài liệu
liên quan.
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính)
- Thời hạn xử lý hồ sơ: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc.
Thời hạn giải quyết
- Thời hạn cho kết quả xử lý: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm
việc.
Tổ chức, cá nhân
Đối tượng thực hiện
UBND cấp xã
Cơ quan thực hiện
Văn bản cho ý kiến về báo cáo ĐTM và dự án hoặc không phản hồi
Kết quả
trong trường hợp chấp thuận.
Không
Lệ phí
Tên mẫu đơn, tờ khai - Văn bản đề nghị cho ý kiến (Mẫu số 01 Phụ lục VI Mục I Nghị định
40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019).
- Văn bản phản hồi (Mẫu số 02 Phụ lục VI Mục I Nghị định
40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019).
Không
Yêu cầu điều kiện
- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014.
Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ .
- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ .
Trình tự thực hiện
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PHỤ LỤC VI
CÁC MẪU VĂN BẢN THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI
TRƯỜNG, KIỂM TRA, XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Mẫu số 01
Văn bản của chủ dự án gửi xin ý kiến tham vấn Ủy ban nhân dân các cấp/các tổ chức chịu tác
động trực tiếp bởi dự án về nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường
(1)
------Số: …
V/v xin ý kiến tham vấn cộng đồng về
nội dung báo cáo đánh giá tác động
môi trường của dự án (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------(Địa danh), ngày … tháng … năm ……

Kính gửi: (3)
Thực hiện Luật bảo vệ môi trường năm 2014 và các quy định của pháp luật về đánh giá tác động
môi trường (ĐTM) , (1) đã lập báo cáo ĐTM của dự án (2).
(1) Gửi đến (3) báo cáo ĐTM của dự án và rất mong nhận được ý kiến tham vấn của (3).
Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- Lưu: …

(4)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:
(1) Chủ dự án;
(2) Tên đầy đủ, chính xác của dự án;
(3) Cơ quan, tổ chức được xin ý kiến tham vấn; (4) Đại diện có thẩm quyền của (1).
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Mẫu số 02
Văn bản trả lời của cơ quan, tổ chức được xin ý kiến tham vấn
(1)
------Số: …
V/v ý kiến tham vấn về dự án (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------(Địa danh), ngày … tháng … năm ……
Kính gửi: (3)

(1) nhận được Văn bản số... ngày... tháng... năm... của (3) kèm theo báo cáo đánh giá tác động môi
trường của dự án (2). Sau khi xem xét tài liệu này, (1) có ý kiến như sau:
1. Về các tác động tiêu cực của dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội và sức khỏe cộng
đồng: nêu rõ ý kiến đồng ý hay không đồng ý với các nội dung tương ứng được trình bày trong báo
cáo đánh giá tác động môi trường của dự án gửi kèm; trường hợp không đồng ý thì chỉ rõ các nội
dung, vấn đề cụ thể không đồng ý.
2. Về các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội
và sức khỏe cộng đồng: nêu rõ ý kiến đồng ý hay không đồng ý với các nội dung tương ứng được
trình bày trong trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án gửi kèm; trường hợp không
đồng ý thì chỉ rõ các nội dung, vấn đề cụ thể không đồng ý.
3. Kiến nghị đối với chủ dự án: nêu cụ thể các yêu cầu, kiến nghị của cộng đồng đối với chủ dự án
về:
- Sự cần thiết phải thay đổi nội dung gì của dự án;
- Các biện pháp, giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường;
- Các kiến nghị khác có liên quan đến dự án (nếu có).
Trên đây là ý kiến của (1) gửi (3) để xem xét và hoàn chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường
của dự án./.
(4)
Nơi nhận:
- Như trên;
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)
- …;
- Lưu: …
Ghi chú:
(1) Cơ quan, tổ chức được xin ý kiến tham vấn;
(2) Tên đầy đủ của dự án;
(3) Chủ dự án;
(4) Đại diện có thẩm quyền của (1).
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02. Thủ tục: Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích
Bước 1. Tổ chức, cá nhân sau khi thực hiện thỏa thuận, ký Hợp đồng
tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích với Bên cung cấp, nộp hồ sơ đến
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấ p xã hoặc gửi qua
đường bưu chính.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến
16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định
của pháp luật).
Bước 2: Kiểm tra xem xét xác nhận Hợp đồng
Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nguồn gen ngoài tự nhiên hoặc nơi
đăng ký trụ sở của Bên cung cấp có trách nhiệm xác nhận Hợp đồng do
tổ chức, cá nhân đề nghị.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày
nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Cách thức thực hiện
Thành phần, số lượng a. Thành phần hồ sơ gồm:
- Bản sao văn bản xác nhận đăng ký tiếp cận nguồn gen được Bộ Tài
hồ sơ
nguyên và Môi trường cấp.
- Hợp đồng đã ký giữa các bên liên quan.
- Xuất trình bản chính một trong các giấy tờ là hộ chiếu, chứng minh
nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và
thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để
chứng minh về nhân thân của người đề nghị xác nhận Hợp đồng tiếp
cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích.
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính)
Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc.
Tổ chức, cá nhân
Đối tượng thực hiện
UBND cấp xã
Cơ quan thực hiện
Xác nhận vào Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích.
Kết quả
Không
Lệ phí
Tên mẫu đơn, tờ khai Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích (Theo mẫu)
Người đề nghị xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi
Yêu cầu điều kiện
ích cung cấp một trong các giấy tờ là hộ chiếu, chứng minh nhân dân,
thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá
nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh
về nhân thân.
- Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 của Quốc hội.
Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12/5/2017 của Chính phủ.
Trình tự thực hiện
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Mẫu số 03
HỢP ĐỒNG TIẾP CẬN NGUỒN GEN VÀ CHIA SẺ LỢI ÍCH
(Số: …..-...../Bên cung cấp và Bên tiếp cận)
- Căn cứ Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh
từ việc sử dụng nguồn gen trong khuôn khổ Công ước Đa dạng sinh học;
- Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;
- Căn cứ Luật đa dạng sinh học năm 2008;
- Căn cứ Nghị định số .../2017/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2017 của Chính phủ về quản lý tiếp
cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen;
- Căn cứ vào nhu cầu của (tên Bên cung cấp) và (tên Bên tiếp cận);
Hợp đồng này được lập ngày….tháng....năm….. tại (địa điểm) …..
Giữa
TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CUNG CẤP NGUỒN GEN (Sau đây gọi là “Bên cung cấp”)
- Đối với tổ chức: Tên đầy đủ của tổ chức; số, ký hiệu của giấy phép đăng ký kinh doanh, hoạt
động, ngày cấp, nơi cấp; số, ký hiệu của quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, mặt nước nơi nguồn gen được tiếp cận, ngày cấp, nơi cấp; tên người đại diện của tổ chức; chức
vụ; tên người đại diện liên lạc của tổ chức; địa chỉ liên hệ; điện thoại; fax; địa chỉ thư điện tử.
- Đối với cá nhân: Họ và tên; số thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ tương đương, ngày cấp, nơi
cấp; số, ký hiệu của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mặt nước nơi nguồn gen được tiếp cận,
ngày cấp, nơi cấp; địa chỉ liên hệ; điện thoại; fax; địa chỉ thư điện tử.
Và
TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN TIẾP CẬN NGUỒN GEN (Sau đây gọi là “Bên tiếp cận”)
- Đối với tổ chức: Tên đầy đủ của tổ chức; số, ký hiệu của giấy phép đăng ký kinh doanh, hoạt động
hoặc quyết định thành lập, ngày cấp, nơi cấp; tên người đại diện của tổ chức; chức vụ; tên người đại
diện liên lạc của tổ chức; địa chỉ liên hệ; điện thoại; fax; địa chỉ thư điện tử.
- Đối với cá nhân:
+ Họ và tên; số thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ tương đương, ngày cấp, nơi cấp; địa chỉ liên hệ;
điện thoại; fax; địa chỉ thư điện tử;
+ Thông tin chi tiết về tổ chức khoa học và công nghệ mà cá nhân là thành viên; Tên đầy đủ của tổ
chức; số, ký hiệu của giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, ngày cấp, nơi
cấp; tên người đại diện của tổ chức; chức vụ; địa chỉ liên hệ; điện thoại; fax.
(Trường hợp có nhiều tổ chức, cá nhân cùng hợp tác để thực hiện tiếp cận nguồn gen, các tổ chức,
cá nhân này phải cung cấp đầy đủ các thông tin; tiến hành thỏa thuận, thống nhất các điều khoản
và cùng ký Hợp đồng)
HAI BÊN CÙNG THỎA THUẬN NHƯ SAU:
Điều 1. Bên cung cấp và Bên tiếp cận thống nhất việc cung cấp và sử dụng nguồn gen với các
thông tin cụ thể sau đây:
1. Nguồn gen: Tên thông thường, tên khác, tên khoa học.
2. Mẫu nguồn gen tiếp cận; cách thức, số lượng, khối lượng tiếp cận: Nêu rõ bao nhiêu mẫu vật,
khối lượng, cá thể....
3. Mục đích tiếp cận nguồn gen: Ghi rõ mục đích là 1 trong 3 trường hợp: Nghiên cứu không
vì mục đích thương mại; nghiên cứu vì mục đích thương mại hoặc phát triển sản phẩm thương mại.
4. Thời gian tiếp cận nguồn gen (bắt đầu, kết thúc): Thời hạn của Giấy phép tiếp cận nguồn gen tối
đa không quá 03 năm.
5. Địa điểm tiếp cận nguồn gen.
6. Thông tin cụ thể của các bên dự kiến sử dụng nguồn gen và địa điểm thực hiện các hoạt động sử
dụng nguồn gen.
7. Thông tin về dự kiến sử dụng tri thức truyền thống về nguồn gen (nếu có).
8. Thông tin về việc đưa nguồn gen ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
9. Các thỏa thuận khác.
(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo về Kế hoạch tiếp cận nguồn gen)
Điều 2. Chia sẻ lợi ích thu được từ việc sử dụng nguồn gen
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Tùy từng trường hợp cụ thể, Bên cung cấp và Bên tiếp cận tiến hành thương thảo về hình thức, cách
thức chia sẻ lợi ích phù hợp với quy định tại Điều 21, Điều 22 và Điều 23 Nghị định
số ……/2017/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2017 của Chính phủ về quản lý tiếp cận nguồn gen và
chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen và các quy định pháp luật khác có liên quan về chia sẻ lợi
ích từ việc sử dụng nguồn gen.
Điều 3. Nghĩa vụ của Bên tiếp cận
1. Đối với việc tiếp cận nguồn gen:
- Chỉ triển khai điều tra, thu thập nguồn gen theo Kế hoạch tiếp cận nguồn gen sau khi có Giấy phép
tiếp cận nguồn gen do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;
- Tiếp cận nguồn gen theo quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này.
2. Đối với việc sử dụng nguồn gen:
- Chỉ được sử dụng nguồn gen theo mục đích tiếp cận nguồn gen đã được quy định tại Hợp đồng
này;
- Đối với việc phát triển sản phẩm thương mại, phải định kỳ thông tin, báo cáo với Bên cung cấp, cơ
quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định về tình hình sử dụng nguồn gen, thông tin về doanh
thu từ việc sử dụng và thương mại hóa sản phẩm từ nguồn gen.
3. Thay đổi mục đích tiếp cận, sử dụng nguồn gen: Việc thay đổi mục đích tiếp cận nguồn gen
được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số ……/2017/NĐ-CP ngày ... tháng ...
năm 2017 của Chính phủ về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn
gen.
4. Về quyền sở hữu trí tuệ đối với kết quả sáng tạo trên cơ sở tiếp cận nguồn gen:
- Bên tiếp cận đảm bảo cung cấp thông tin về nguồn gốc, xuất xứ nguồn gen của Bên cung cấp khi
đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với kết quả sáng tạo trên cơ sở tiếp cận, sử dụng nguồn
gen;
- Khi tiến hành thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ đối với kết quả sáng tạo từ sử dụng nguồn gen
được tiếp cận, Bên tiếp cận phải đảm bảo chia sẻ lợi ích theo Điều 2 của Hợp đồng này và đảm bảo
tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định số …./2017/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2017
của Chính phủ về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.
5. Chuyển giao nguồn gen đã được tiếp cận cho bên thứ ba: Thực hiện theo các quy định tại khoản 2
Điều 14 Nghị định số ……/2017/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2017 của Chính phủ về quản lý tiếp
cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.
6. Nghĩa vụ chia sẻ lợi ích: Thực hiện chia sẻ lợi ích quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này.
7. Chế độ thông tin, báo cáo: Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định về quản lý tiếp
cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen và các quy định của pháp luật về tiếp
cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích.
8. Thanh toán cho Bên cung cấp và các bên liên quan thù lao, chi phí, các khoản phí, lệ phí, thuế
theo quy định.
9. Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận giữa các bên.
Điều 4. Nghĩa vụ của Bên cung cấp
1. Phối hợp với Bên tiếp cận trong quá trình đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen khi có yêu
cầu.
2. Cung cấp cho Bên tiếp cận các nguồn gen theo quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này.
3. Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận giữa các bên.
Điều 5. Phương thức giải quyết tranh chấp
Các tranh chấp, khiếu nại liên quan đến việc tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng
nguồn gen được giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Điều 6. Chế độ sổ sách kế toán
Bên tiếp cận có trách nhiệm duy trì và cập nhật chính xác, đầy đủ sổ sách kế toán và báo cáo liên
quan đến Hợp đồng này, bao gồm:
1. Các giao dịch được thực hiện.
2. Báo cáo riêng rẽ về các biên lai, hóa đơn.
3. Các sổ sách kế toán có thể được tiếp cận và kiểm tra, tất cả được lập theo tiêu chuẩn kế toán
chung.
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4. Các báo cáo, sổ sách ghi chép về doanh thu có được từ việc khai thác sử dụng nguồn gen được
tiếp cận để đảm bảo các khoản thanh toán được chính xác.
5. Bên tiếp cận phải lưu sổ sách kế toán, báo cáo liên quan đến các mẫu vật trong vòng … năm kể
từ ngày hết hạn hoặc chấm dứt Hợp đồng này. Điều khoản này vẫn duy trì ngay cả khi Hợp đồng
hết hạn hoặc chấm dứt trước thời hạn.
6. Các thỏa thuận khác.
Ngoài các nội dung nêu trên, tùy theo từng trường hợp cụ thể, các bên có thể thỏa thuận về
những nội dung sau đây:
- Thuế, phí, lệ phí.
- Thỏa thuận về bảo mật thông tin phù hợp với quy định pháp luật.
- Bảo hiểm.
- Tiếp cận hồ sơ, sổ sách.
- Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng.
- Chấm dứt và thanh lý Hợp đồng.
- Các trường hợp bất khả kháng.
- Các nội dung khác có liên quan.
Hợp đồng này được lập thành ... bản chính (mỗi bản chính gồm …….. tờ, ....trang). Mỗi bên giữ ...
bản, 01 bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
BÊN CUNG CẤP
(Ký, ghi rõ họ và tên kèm theo chức danh
và đóng dấu nếu có)

BÊN TIẾP CẬN
(Ký, ghi rõ họ và tên kèm theo chức danh và
đóng dấu nếu có)

Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích giữa ... (Bên tiếp cận)... và.... (Bên cung cấp)... tại
...(địa bàn nơi tiếp cận nguồn gen hoặc địa điểm đăng ký trụ sở của Bên cung cấp).
Lưu tại Ủy ban nhân dân ...(cấp xã)... 01 (một) bản chính.
(Địa danh), ngày... tháng... năm...
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(Ký, ghi rõ họ và tên kèm theo chức danh và đóng dấu)
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KẾ HOẠCH TIẾP CẬN NGUỒN GEN
(Phụ lục kèm theo Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích)
1. Thông tin chung về nguồn gen tiếp cận
- Tên nguồn gen (tên thông thường, tên khoa học, tên khác).
- Mẫu nguồn gen.
- Số lượng/khối lượng nguồn gen tiếp cận; (nêu rõ bao nhiêu mẫu vật, trọng lượng, cá thể…).
- Mục đích tiếp cận nguồn gen.
- Thời gian tiếp cận (bắt đầu, kết thúc): Thời hạn của Giấy phép tiếp cận nguồn gen tối đa không
quá 03 năm.
- Địa điểm tiếp cận.
Tiếp cận ngoài tự nhiên:
+ Vị trí khu vực tiếp cận: Nêu rõ lô, khoảnh, tiểu khu đối với rừng và tọa độ địa lý đối với các hệ
sinh thái khác;
+ Ranh giới: Mô tả rõ ranh giới tự nhiên, kèm sơ đồ, bản đồ khu tiếp cận tỷ lệ nhỏ nhất là 1:10.000;
+ Diện tích khu vực tiếp cận;
+ Hiện trạng hệ sinh thái, khu hệ động vật, thực vật tại khu vực tiếp cận.
Tiếp cận tại cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, bộ sưu tập:
Thông tin về nguồn gen dự kiến tiếp cận được lưu giữ tại cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, bộ sưu tập
(thời gian, địa điểm đã thu thập nguồn gen).
2. Phương án tiếp cận
- Cách thức tiếp cận và phương pháp tiến hành (phương tiện, công cụ tiếp cận, sử dụng, kỳ/đợt thu
mẫu).
- Tổ chức, cá nhân trong nước tham gia thực hiện điều tra, thu thập nguồn gen (ghi rõ tên, địa chỉ và
đầu mối liên hệ....).
3. Đánh giá tác động của việc tiếp cận nguồn gen đến đa dạng sinh học, kinh tế và xã hội
- Dự báo các tác động có thể gây ảnh hưởng đến đa dạng sinh học, hệ sinh thái nơi tiếp cận, kinh tế
- xã hội.
- Đề xuất giải pháp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu các tác động nêu trên.
4. Kế hoạch sử dụng nguồn gen
- Mục đích và kết quả dự kiến của việc sử dụng nguồn gen.
- Việc sử dụng tri thức truyền thống kết hợp với các nguồn gen trong việc sử dụng các nguồn tài
nguyên di truyền, bao gồm cả việc xác định các đặc tính, công dụng và lợi ích của nguồn gen (nếu
có, mô tả những tri thức truyền thống kết hợp với các nguồn gen và xác định các cộng đồng và cá
nhân cung cấp các tri thức truyền thống nếu có sự khác biệt so với các nhà cung cấp các nguồn gen
này).
- Tổ chức, cá nhân trong nước tham gia thực hiện nghiên cứu, phát triển sản phẩm thương mại từ
nguồn gen, dẫn xuất của nguồn gen (ghi rõ tên, địa chỉ và đầu mối liên hệ....).
- Địa điểm tiến hành nghiên cứu, phát triển sản phẩm thương mại từ nguồn gen, dẫn xuất của nguồn
gen.
- Hoạt động phát sinh dự kiến (nếu có):
+ Đưa nguồn gen ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (chi tiết số lượng/khối
lượng nguồn gen và số lần đưa nguồn gen ra khỏi lãnh thổ Việt Nam);
+ Chuyển giao nguồn gen cho bên thứ ba mà không làm thay đổi mục đích sử dụng.
(Kèm theo thông tin về tổ chức, cá nhân tiếp nhận nguồn gen, thời điểm đưa nguồn gen được tiếp
cận ra khỏi lãnh thổ Việt Nam; hoạt động sử dụng dự kiến).
5. Cam kết chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen
(Hình thức, cách thức và việc thực hiện chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen được thống nhất
trong Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích giữa Bên tiếp cận và Bên cung cấp)
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