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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT  

CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2015  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 
 

Phần I. DANH MỤC  
 

STT Tên  TTHC 
I Lĩnh vực đất đai 
1 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; 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 

2  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 cấp giấy chứng nhận 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  

3 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 

4 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức. 

5 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 (cấp tỉnh/huyện) 

6 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 

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  
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8 Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu 
9 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  
10 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 

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 

12 Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử 
dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận 

13 Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước 
giao đất để quản lý 

14 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 

15 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 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 

16 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. 

17 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 

18 Thủ tục xóa đăng ký thế chấp, cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

19 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 (trừ doanh nghiệp); thỏa thuận 
hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 
của nhóm người sử dụng đất 

20 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 
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21 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 

22 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 

23 Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế 
24 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất  
25 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 
26 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất 
27 Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 
28 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 

29 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất đối với trường hợp chuyển đổi công ty, chia, tách, hợp nhất, 
sáp nhập doanh nghiệp 
(Trường hợp công ty trước khi chuyển đổi, bị chia tách, hợp nhất, 
sáp nhập doanh nghiệp đã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử 
dụng đất hoặc được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần 
cho cả thời gian thuê, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng 
đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất đã nộp, tiền nhận chuyển quyền sử dụng đất đã trả không có 
nguồn từ ngân sách nhà nước) 

30 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất đối với trường hợp chuyển mục sử dụng đất không phải xin 
phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm: 
a) 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;  
b) Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.  

31 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. 
32 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp đã đăng ký. 
33 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong 

trường hợp đã đăng ký thế chấp 
34 Yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người 

thực hiện đăng ký 
35 Xoá đăng ký thế chấp 
II Lĩnh vực giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 
1 Giải quyết tranh chấp đất đai 
2 Giải quyết tố cáo 
3 Giải quyết khiếu nại lần 1 (lần đầu) 
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4 Giải quyết khiếu nại lần 2 (lần hai) 
5 Tiếp công dân 
6 Xử lý đơn thư 

III Lĩnh vực tài nguyên nước 
1 Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất 
2 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất  
3 Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 
4 Cấp gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 
5 Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt 
6 Cấp gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt 
7 Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước 
8 Cấp gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép xả nước thải 
9 Cấp lại giấy phép tài nguyên nước 
10 Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất 
11 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước 

dưới đất 
12 Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất 
IV Lĩnh vực tài nguyên khoáng sản 
1 Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản                       
2 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản              
3 Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản       
4 Trả lại giấy phép thăm dò hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò 
5 Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản 
6 Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản                
7 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản 
8 Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản 
9 Đề nghị trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần 

diện tích khu vực khai thác khoáng sản 
10 Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản    
11 Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản      
12 Đề nghị trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản 
13 Đóng cửa mỏ khoáng sản                          
14 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng 

sản 
15 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 
V Lĩnh vực thông tin về tài nguyên và môi trường 
1 Cung cấp và khai thác sử dụng thông tin tài nguyên và môi trường 

VI Lĩnh vực đo đạc bản đồ 
1 Thẩm định đăng ký cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ 
2 Thẩm định công trình đo đạc lập bản đồ, hồ sơ địa chính 
3 Bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc- bản đồ 

VII Lĩnh vực Khí tượng, Thủy văn 
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1 Cấp Giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn 
chuyên dùng 

2 Cấp lại Giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn 
chuyên dùng 

3 Gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép hoạt động của công 
trình khí tượng thủy văn chuyên dùng 

 
 

PHẦN II.NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG TTHC THUỘC THẨM 
QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
 (Bao gồm 07 lĩnh vực cụ thể, với tổng số 75 thủ tục hành chính, 143 mẫu 
biểu, đơn,...) 
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I. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 
 

1. 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; 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 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.)   

+ Trình tự thực 
hiện:   
 

(1) Người xin giao đất, thuê đất nộp hồ sơ tại Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) thuộc Sở Tài 
nguyên và Môi trường. 

(2) 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. 

(3) Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản thẩm 
định gửi đến người xin giao đất, thuê đất. 

+ Cách thức 
thực hiện:  

           Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 
Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường 



 
 

7

Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, 
tỉnh Hưng Yên) 

+ Thành phần, 
số lượng hồ sơ: 

          a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
1. Hồ sơ đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất  
Nộp 01 bộ hồ sơ gồm: 
 (1) Đơn xin giao đất, cho thuê đất. 
(2) Bản thuyết minh dự án đầu tư hoặc Bản sao báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật (đối với trường hợp không phải lập dự 
án đầu tư xây dựng công trình) hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ 
thuật xây dựng công trình tôn giáo đối với trường hợp xin 
giao đất cho cơ sở tôn giáo  

(3) Bản sao giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp 
thuận đầu tư kèm theo (nếu có) 

Trường hợp xin giao đất để sử dụng vào mục đích quốc 
phòng, an ninh thì không phải nộp kèm bản sao bản thuyết 
minh dự án đầu tư nhưng phải nộp bản sao 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 việc sử 
dụng đất hoặc quyết định phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân 
của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.  

Trường hợp dự án sử dụng đất cho hoạt động khoáng 
sản thì phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền theo quy định của pháp luật. 

(3) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa 
chính thửa đất (Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm 
chỉ đạo 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). 

2. Hồ sơ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng 
đất 

Nộp 01 bộ hồ sơ gồm: 
(1) Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất. 
(2) 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 (sau đây gọi chung là GCN).  
b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ) 

+ Thời hạn giải 
quyết: 

- 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.  

- Thời hạn giải quyết: không quá 30 ngày kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

+ Đối tượng 
thực hiện thủ 

Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở 
nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức 
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tục hành chính: nước ngoài có chức năng ngoại giao. 

+ Cơ quan thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên 
và Môi trường. 

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 
quan. 

+ Kết quả thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

- Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất. 
- 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. 

+ Lệ phí: Không quy định. 
+ Tên mẫu 
đơn, mẫu tờ 
khai: 

Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 ban 
hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT. 

+ Yêu cầu, 
điều kiện thực 
hiện thủ tục 
hành chính:  

Người xin giao đất, cho thuê đất, 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 thì phải có các điều kiện 
sau: 

(1) Điều kiện 1: Có năng lực tài chính để bảo đảm 
việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư, cụ thể như 
sau: 

a) 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; 

b) 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. 

(2) Điều kiện 2: Ký quỹ theo quy định của pháp luật 
về đầu tư. 

(3) Điều kiện 3: 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: 

a) Kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với 
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các dự án tại địa phương được lưu trữ tại Sở Tài nguyên và 
Môi trường;  

b) 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. 

+ Căn cứ pháp 
lý của thủ tục 
hành chính: 

- Luật Đất đai năm 2013. 
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 

2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
Đất đai. 

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 
năm 2014 của 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. 
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Mẫu số 01. Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng 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 1…. 

 
 Kính gửi:  Ủy ban nhân dân 2 ...................................................... 
 

1. Người xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 
3................................................................................................................................ 
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 4................................................................................. 
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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
1 Ghi rõ đơn xin giao đất hoặc xin thuê đất hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đất 
2 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 
3 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…) 
4 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 
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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 phải trình cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy 
chứng nhận 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. 

+ Trình tự thực 
hiện:   
 

(1) Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn người xin 
giao đất, thuê đất lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất; thực hiện 
nghĩa vụ tài chính. 

(2) Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất; ký hợp đồng 
thuê đất đối với trường hợp thuê đất. 

(3) Người được giao đất theo hình thức giao đất có thu 
tiền sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, người được thuê đất 
nộp tiền thuê đất (đối với người thuê đất nộp tiền thuê đất 1 lần 
cho cả thời gian thuê đất). 

(4) Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.  

(5) Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức 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. 

(6) Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, 
chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính. 

+ Cách thức 
thực hiện:  

           Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 
Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường 
Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, 
tỉnh Hưng Yên) 

+ Thành phần, 
số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:  
(1) Đơn xin giao đất, cho thuê đất.  
(2) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo 

chính thửa đất (Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm 
chỉ đạo 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). 

(3) Bản sao giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp 
thuận đầu tư kèm theo bản thuyết minh dự án đầu tư. Trường 
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hợp xin giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh 
thì không phải nộp kèm bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư 
nhưng phải nộp bản sao 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 việc sử dụng đất hoặc quyết định 
phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc phòng, Bộ 
Công an. Trường hợp dự án sử dụng đất cho hoạt động khoáng 
sản thì phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
theo quy định của pháp luật. 

(4) Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; văn bản 
thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp 
giao đất, cho thuê 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. 
b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ) 

+ Thời hạn giải 
quyết: 

- 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. 

- Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày (không kể 
thời gian giải phóng mặt bằng; không kể thời gian thực hiện 
nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất) 

+ Đối tượng 
thực hiện thủ 
tục hành chính: 

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. 

+ Cơ quan thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Tài nguyên và Môi 
trường. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân  
tỉnh. 

+ Kết quả thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

- Quyết định giao đất (đối với trường hợp giao đất). 
- 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 cho 

người được giao đất, cho thuê đất. 
+ Lệ phí:  

+ Tên mẫu 
đơn, mẫu tờ 
khai: 

- Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 ban 
hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT. 

- Quyết định giao đất theo Mẫu số 02 ban hành kèm 
theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT.  

- Quyết định cho thuê đất theo Mẫu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT. 
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- Hợp đồng cho thuê đất theo Mẫu số 04 ban hành 
kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT. 

+ Yêu cầu, 
điều kiện thực 
hiện thủ tục 
hành chính:  

           Khu đất phải giải phóng mặt bằng xong    

+ Căn cứ pháp 
lý của thủ tục 
hành chính: 

- Luật Đất đai năm 2013. 
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 

2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
Đất đai. 

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 
năm 2014 của 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. 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
14 

Mẫu số 01. Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng 
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 5…. 

 
Kính gửi:  Ủy ban nhân dân 6 ................... 

1. Người xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 7 
…………....................................................................................................... 
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: 8....................................................................... 
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) 

                                         
5 Ghi rõ đơn xin giao đất hoặc xin thuê đất hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đất 
6 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 
7 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…) 
8 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 
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Mẫu số 02. Quyết định giao 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) 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN …             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 
         Số: ....                                                      ..., ngày..... tháng .....năm .... 

 
QUYẾT ĐỊNH  

Về việc giao đất ... 
 

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 Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của ……được phê duyệt tại Quyết 
định số ……….. của Ủy ban nhân dân ………; 

Xét đề nghị của Sở (Phòng) Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số ... 
ngày…tháng…năm….. , 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1: Giao cho … (ghi tên và địa chỉ của người được giao đất) …m2 đất 

tại xã/phường/thị trấn ..., huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh..., tỉnh/thành 
phố trực thuộc Trung ương ... để sử dụng vào mục đích .... 

Thời hạn sử dụng đất là ... , kể từ ngày… tháng … năm … (9) 
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 ... và 
đã được .... thẩm định. 

Hình thức giao đất (10):………………………………………. 
Giá đất, tiền sử dụng đất phải nộp ……….…(đối với trường hợp giao đất có 

thu tiền sử dụng đất).(11) 
Những hạn chế về quyền của người sử dụng đất (nếu có): 

………....…………  

                                         
(9) Ghi: đến ngày… tháng … năm …đối với trường hợp giao đất có thời hạn. 
(10) Ghi rõ các trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất/giao đất có thu tiền sử dụng đất/chuyển từ thuê đất 
sang giao đất/chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất…. 
(11) Đối với trường hợp không ban hành riêng quyết định phê duyệt giá đất cụ thể. 
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Điều 2: Giao …………………….tổ chức thực hiện các công việc sau đây: 
1. Thông báo cho người được giao đất nộp tiền sử dụng đất, phí và lệ phí 

theo quy định của pháp luật; 
2. Xác định cụ thể mốc giới và giao đất trên thực địa; 
3. Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất đã hoàn 

thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; 
4. Chỉnh lý hồ sơ địa chính. 
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân ……….. ... và người được giao đất có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
Văn phòng Ủy ban nhân dân………………. chịu trách nhiệm đưa Quyết 

định này lên Cổng thông tin điện tử của ….../. 
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 03. Quyết định cho thuê 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) 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN …                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
         Số: ....                                                      ..., ngày..... tháng .....năm .... 

 
QUYẾT ĐỊNH  

Về việc cho thuê đất ... 
 

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 Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của ……được phê duyệt tại Quyết 
định số ……….. của Ủy ban nhân dân ………; 

Xét đề nghị của Sở (Phòng) Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số ... 
ngày…tháng…năm….. , 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1: Cho … (ghi tên và địa chỉ của người được thuê đất) thuê ….m2  đất 

tại xã/phường/thị trấn ..., huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh..., tỉnh/thành 
phố trực thuộc Trung ương ... để sử dụng vào mục đích .... 

Thời hạn sử dụng đất là ..., kể từ ngày… tháng … năm …đến ngày… tháng 
… năm … 

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 ... 
và đã được .... thẩm định. 

Hình thức thuê đất: (12).... 
Giá đất, tiền thuê đất phải nộp ……………………………. 
Những hạn chế về quyền của người sử dụng đất (nếu có): 

………....…………  
Điều 2: Giao…………………………………………… có trách nhiệm tổ 

chức thực hiện các công việc sau đây: 
1. Thông báo cho người được thuê đất nộp tiền thuê đất, phí và lệ phí theo 

quy định của pháp luật; 
2. Ký hợp đồng thuê đất với………………………. 

                                         
12 Ghi rõ: Trả tiền thuê đất hàng năm hay trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; chuyển từ giao đất sang 
thuê đất…. 
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3. Xác định cụ thể mốc giới và giao đất trên thực địa; 
4. Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất đã hoàn 

thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; 
5. Chỉnh lý hồ sơ địa chính. 
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân ………….... và người được thuê đất có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
Văn phòng Ủy ban nhân dân ………….. chịu trách nhiệm đưa Quyết định 

này lên Cổng thông tin điện tử của …………….../. 
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 04. Hợp đồng cho thuê 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) 
 

HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT            CỘNG HOÀ 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 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 Quyết định số………….ngày…tháng …năm…của Ủy ban nhân 
dân……..về việc cho thuê đất……………..13  

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ... tại ……………………………., 
chúng tôi gồm:  

I. Bên cho thuê đất:  
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
II. Bên thuê đất 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 hợp đồng thuê đất 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 ... đến ngày 
... tháng ... năm ... 

4. Mục đích sử dụng đất thuê:....................................... 
Điều 2. Bên thuê đất có trách nhiệm trả tiền thuê đất theo quy định sau: 

                                         
13 Ghi thêm văn bản công nhận kết quả đấu thầu; Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất; 
Giấy chứng nhận đầu tư  …. 
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1. Giá đất tính tiền thuê đất là ... đồng/m2/năm, (ghi bằng số và bằng chữ). 
2. Tiền thuê đất được tính từ ngày ... tháng ... năm............................... 
3. Phương thức nộp tiền thuê đất: ........................... 
4. Nơi nộp tiền 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 Điều 1 của Hợp đồng này 14..... 
Điều 4. Quyền 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 quyền 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.  

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 
tiếp quyền 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 kết thúc hợp đồng tính đến ngày bàn giao mặt bằng. 

4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo thoả thuận của các Bên (nếu có) 15 
.................................................................................................................. 
 
Điều 5. Hợp đồng thuê đất chấm dứt trong các trường hợp sau: 
1. Hết thời hạn thuê đất mà không được gia hạn thuê tiếp; 
2. Do đề nghị của một bên hoặc các bên tham gia hợp đồng và được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền 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 quyền thu hồi đất theo quy 

định của pháp luật về đất đai. 
Điều 6. Việc giải quyết tài sản gắn liền với đất sau khi kết thúc Hợp đồng 

này được thực hiện theo quy định của pháp luật. 
Điều 7. Hai Bên cam kết thực hiện đúng quy định của hợp đồng này, nếu 

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) 16............................................... 
..................................................................................................................... 

                                         
14 Ghi thêm theo Giấy chứng nhận đầu tư….đối với trường hợp bên thuê đất có Giấy chứng nhận đầu tư  
15 Phải đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan 
16 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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Điều 8. Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, 
mỗi Bên giữ 01 bản và gửi đến cơ quan thuế, kho bạc nhà nước nơi thu tiền thuê 
đất. 

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày……………………………….../. 
 

Bên thuê đất 
(Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu (nếu có) 

Bên cho thuê đất 
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 
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3. 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. 

+ Trình tự thực 
hiện:   
 

(1) Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn người xin 
giao đất, thuê đất lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất; thực hiện 
nghĩa vụ tài chính. 

(2) Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất; ký hợp đồng 
thuê đất đối với trường hợp thuê đất. 

(3) Người được giao đất theo hình thức giao đất có thu 
tiền sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, người được thuê đất 
nộp tiền thuê đất (đối với người thuê đất nộp tiền thuê đất 1 
lần cho cả thời gian thuê đất). 

(4) Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

(5) Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức 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. 

(6) Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, 
chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính. 

+ Cách thức 
thực hiện:  

Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài 
nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường Nguyễn Văn 
Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng 
Yên) 

+ Thành phần, 
số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
(1) Đơn xin giao đất, cho thuê đất. 
(2) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo 

chính thửa đất (Sở 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 đó địa chính 
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thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất). 
(3) 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. 

(4) Bản sao báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với trường 
hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình. 

(5) Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình tôn 
giáo đối với trường hợp xin giao đất cho cơ sở tôn giáo. 

(6) Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; văn bản 
thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp 
giao đất, cho thuê 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. 
b) Số lượng hồ sơ:  01  (bộ) 

+ Thời hạn giải 
quyết: 

- 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. 

- Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày (không kể 
thời gian giải phóng mặt bằng; không kể thời gian thực hiện 
nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất). 

+ Đối tượng 
thực hiện thủ 
tục hành chính: 

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. 

+ Cơ quan thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Tài nguyên và Môi 
trường. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh. 

+ Kết quả thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

- Quyết định giao đất (đối với trường hợp giao đất). 
- 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 cho 

người được giao đất, cho thuê đất. 
+ Lệ phí:  

+ Tên mẫu 
đơn, mẫu tờ 
khai: 

- Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 ban 
hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT. 

- Quyết định giao đất theo Mẫu số 02 ban hành kèm 
theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT.  

- Quyết định cho thuê đất theo Mẫu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT. 

- Hợp đồng cho thuê đất theo Mẫu số 04 ban hành 
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kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT 
+ Yêu cầu, 
điều kiện thực 
hiện TTHC:  

            Khu đất phải giải phóng mặt bằng xong 

+ Căn cứ pháp 
lý của thủ tục 
hành chính: 

- Luật Đất đai năm 2013. 
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 

2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
Đất đai. 

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 
năm 2014 của 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. 
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Mẫu số 01. Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng 
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 17…. 

 
Kính gửi:  Ủy ban nhân dân 18 ................... 

1. Người xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 19 
................................................................................................................................... 
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: 20............................................................................. 
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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
17 Ghi rõ đơn xin giao đất hoặc xin thuê đất hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đất 
18 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 
19 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…) 
20 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 
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Mẫu số 02. Quyết định giao 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) 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN …             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
         Số: ....                                                      ..., ngày..... tháng .....năm .... 

 
QUYẾT ĐỊNH  

Về việc giao đất ... 
 

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 Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của ……được phê duyệt tại Quyết 
định số ……….. của Ủy ban nhân dân ………; 

Xét đề nghị của Sở (Phòng) Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số ... 
ngày…tháng…năm….. , 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1: Giao cho … (ghi tên và địa chỉ của người được giao đất) …m2 đất 

tại xã/phường/thị trấn ..., huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh..., tỉnh/thành 
phố trực thuộc Trung ương ... để sử dụng vào mục đích .... 

Thời hạn sử dụng đất là ... , kể từ ngày… tháng … năm … (21) 
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 ... và 
đã được .... thẩm định. 

Hình thức giao đất (22):………………………………………. 
Giá đất, tiền sử dụng đất phải nộp ……….…(đối với trường hợp giao đất có 

thu tiền sử dụng đất).(23) 
Những hạn chế về quyền của người sử dụng đất (nếu có): 

………....…………  
Điều 2: Giao …………………….tổ chức thực hiện các công việc sau đây: 

                                         
(21) Ghi: đến ngày… tháng … năm …đối với trường hợp giao đất có thời hạn. 
(22) Ghi rõ các trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất/giao đất có thu tiền sử dụng đất/chuyển từ thuê đất 
sang giao đất/chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất…. 
(23) Đối với trường hợp không ban hành riêng quyết định phê duyệt giá đất cụ thể. 
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1. Thông báo cho người được giao đất nộp tiền sử dụng đất, phí và lệ phí 
theo quy định của pháp luật; 

2. Xác định cụ thể mốc giới và giao đất trên thực địa; 
3. Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất đã hoàn 

thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; 
4. Chỉnh lý hồ sơ địa chính. 
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân ……….. ... và người được giao đất có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
Văn phòng Ủy ban nhân dân………………. chịu trách nhiệm đưa Quyết 

định này lên Cổng thông tin điện tử của ….../. 
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 03. Quyết định cho thuê 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) 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN …            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
         Số: ....                                                      ..., ngày..... tháng .....năm .... 

 
QUYẾT ĐỊNH  

Về việc cho thuê đất ... 
 

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 Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của ……được phê duyệt tại Quyết 
định số ……….. của Ủy ban nhân dân ………; 

Xét đề nghị của Sở (Phòng) Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số ... 
ngày…tháng…năm….. , 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1: Cho … (ghi tên và địa chỉ của người được thuê đất) thuê ….m2  đất 

tại xã/phường/thị trấn ..., huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh..., tỉnh/thành 
phố trực thuộc Trung ương ... để sử dụng vào mục đích .... 

Thời hạn sử dụng đất là ..., kể từ ngày… tháng … năm …đến ngày… tháng 
… năm … 

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 ... 
và đã được .... thẩm định. 

Hình thức thuê đất: (24).... 
Giá đất, tiền thuê đất phải nộp ……………………………. 
Những hạn chế về quyền của người sử dụng đất (nếu có): 

………....…………  
Điều 2: Giao…………………………………………… có trách nhiệm tổ 

chức thực hiện các công việc sau đây: 
1. Thông báo cho người được thuê đất nộp tiền thuê đất, phí và lệ phí theo 

quy định của pháp luật; 

                                         
24 Ghi rõ: Trả tiền thuê đất hàng năm hay trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; chuyển từ giao đất sang 
thuê đất…. 
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2. Ký hợp đồng thuê đất với………………………. 
3. Xác định cụ thể mốc giới và giao đất trên thực địa; 
4. Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất đã hoàn 

thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; 
5. Chỉnh lý hồ sơ địa chính. 
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân ………….... và người được thuê đất có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
Văn phòng Ủy ban nhân dân ………….. chịu trách nhiệm đưa Quyết định 

này lên Cổng thông tin điện tử của …………….../. 
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 04. Hợp đồng cho thuê 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) 
 

HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT            CỘNG HOÀ 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 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 Quyết định số………….ngày…tháng …năm…của Ủy ban nhân 
dân……..về việc cho thuê đất……………..25  

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ... tại ……………………………., 
chúng tôi gồm:  

I. Bên cho thuê đất:  
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
II. Bên thuê đất 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 hợp đồng thuê đất 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 ... đến ngày 
... tháng ... năm ... 

4. Mục đích sử dụng đất thuê:....................................... 
Điều 2. Bên thuê đất có trách nhiệm trả tiền thuê đất theo quy định sau: 

                                         
25 Ghi thêm văn bản công nhận kết quả đấu thầu; Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất; 
Giấy chứng nhận đầu tư  …. 
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1. Giá đất tính tiền thuê đất là ... đồng/m2/năm, (ghi bằng số và bằng chữ). 
2. Tiền thuê đất được tính từ ngày ... tháng ... năm............................... 
3. Phương thức nộp tiền thuê đất: ........................... 
4. Nơi nộp tiền 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 Điều 1 của Hợp đồng này 26..... 
Điều 4. Quyền 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 quyền 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.  

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 
tiếp quyền 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 kết thúc hợp đồng tính đến ngày bàn giao mặt bằng. 

4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo thoả thuận của các Bên (nếu có) 27 
.................................................................................................................. 
Điều 5. Hợp đồng thuê đất chấm dứt trong các trường hợp sau: 
1. Hết thời hạn thuê đất mà không được gia hạn thuê tiếp; 
2. Do đề nghị của một bên hoặc các bên tham gia hợp đồng và được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền 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 quyền thu hồi đất theo quy 

định của pháp luật về đất đai. 
Điều 6. Việc giải quyết tài sản gắn liền với đất sau khi kết thúc Hợp đồng 

này được thực hiện theo quy định của pháp luật. 
Điều 7. Hai Bên cam kết thực hiện đúng quy định của hợp đồng này, nếu 

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) 28............................................... 
..................................................................................................................... 

                                         
26 Ghi thêm theo Giấy chứng nhận đầu tư….đối với trường hợp bên thuê đất có Giấy chứng nhận đầu tư  
27 Phải đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan 
28 Phải đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan 



 
 
32 

Điều 8. Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, 
mỗi Bên giữ 01 bản và gửi đến cơ quan thuế, kho bạc nhà nước nơi thu tiền thuê 
đất. 

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày……………………………….../. 
 

Bên thuê đất 
(Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu (nếu có) 

Bên cho thuê đất 
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

33 

 

4. Thủ tục:  Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức 

+ Trình tự thực 
hiện:   
 

(1) Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục 
đích sử dụng đất. 

(2) Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm 
tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục 
đích sử dụng đất. 

(3) Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn người sử 
dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp 
luật. 

(4) Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng 
đất. 

(5) Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, 
chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính. 

(6) Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính 
theo quy định. 

+ Cách thức 
thực hiện:  

           Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 
Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường 
Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, 
tỉnh Hưng Yên) 

+ Thành phần, 
số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
(1) Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất. 
(2) 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. 

(3) Văn bản thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục 
đích sử dụng đất đối với trường hợp 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. 
b) Số lượng hồ sơ:  01  (bộ) 

+ Thời hạn giải 
quyết: 

- 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. 

- Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày (không kể 
thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng 
đất). 
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+ Đối tượng 
thực hiện thủ 
tục hành chính: 

Tổ chức (gồm cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang 
nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 
chức kinh tế, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức 
xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức sự nghiệp 
công lập và tổ chức khác theo quy định của pháp luật về 
dân sự). 

+ Cơ quan thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Tài nguyên và Môi 
trường. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh. 

+ Kết quả thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. 

+ Lệ phí:  

+ Tên mẫu 
đơn, mẫu tờ 
khai: 

- Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất theo 
Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-
BTNMT. 

- Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 
theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-
BTNMT. 

+ Yêu cầu, 
điều kiện thực 
hiện thủ tục 
hành chính:  

 

+ Căn cứ pháp 
lý của thủ tục 
hành chính: 

- Luật Đất đai năm 2013. 
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 

2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
Đất đai. 

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 
năm 2014 của 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. 
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Mẫu số 01. Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng 
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 29…. 

 
Kính gửi:  Ủy ban nhân dân 30 ................... 

1. Người xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 31 
…............................................................................................................................... 
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: 32.............................................................................. 
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) 

                                         
29 Ghi rõ đơn xin giao đất hoặc xin thuê đất hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đất 
30 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 
31 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…) 
32 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 
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Mẫu số 05. Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng 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) 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN …            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
         Số: ....                                                      ..., ngày..... tháng .....năm .... 

 
QUYẾT ĐỊNH  

Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất  
 

UỶ 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 Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của ……được phê duyệt tại 
Quyết định số ……….. của Ủy ban nhân dân ………; 

Xét đề nghị của Sở (Phòng) Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số ... 
ngày…tháng…năm….. , 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Cho phép … (ghi tên và địa chỉ của người được giao đất) …được 

chuyển mục đích sử dụng đất tại xã/phường/thị trấn ..., huyện/quận/thị xã/thành 
phố thuộc tỉnh……., tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương …... để sử dụng vào 
mục đích .... 

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 ...và đã được ... thẩm định. 

Thời hạn sử dụng đất:............................................ 
Giá đất tính tiền sử dụng đất/tiền thuê đất phải nộp:33……………… 
Hạn chế trong việc sử dụng đất sau khi chuyển mục đích sử dụng 

đất……………………..  
Điều 2: Giao……………………………………………….có trách nhiệm 

tổ chức thực hiện các công việc sau đây: 

                                         
33 Ghi: Đối với trường hợp không ban hành riêng quyết định phê duyệt giá đất cụ thể. 
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1. Hướng dẫn……..người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy 
định; 

2. Xác định cụ thể mốc giới và giao đất trên thực địa; 
3. Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất đã hoàn 

thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; 
4. Chỉnh lý hồ sơ địa chính. 
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày…tháng… năm… 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân …….,   ... và người được sử dụng đất 

có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
Nơi nhận                                                                                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                                                                                                           CHỦ TỊCH  
                                                                             (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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5. 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 (cấp 
tỉnh/huyện) 

+ Trình tự thực 
hiện:   
 

(1) Phòng tài nguyên và môi trường xây dựng và 
trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt Kế hoạch thu 
hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.  

(2) Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành 
Thông báo thu hồi đất và gửi đến từng người có đất thu 
hồi; họp phổ biến đến người dân trong khu vực có đất thu 
hồi và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; 
niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung 
của khu dân nơi có đất thu hồi. Trường hợp người sử dụng 
đất trong khu vực có đất thu hồi không phối hợp với tổ 
chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong 
việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thì thực hiện như 
sau: 

- Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và Tổ chức làm nhiệm 
vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tổ chức vận động, 
thuyết phục để người sử dụng đất trong khu vực có đất thu 
hồi phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải 
phóng mặt bằng trong việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm 
đếm; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết 
định kiểm đếm bắt buộc đối với trường hợp đã được vận 
động, thuyết phục nhưng người sử dụng đất trong khu vực 
có đất thu hồi không phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ 
bồi thường, giải phóng mặt bằng trong việc điều tra, khảo 
sát, đo đạc, kiểm đếm; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết 
định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và 
tổ chức thực hiện cưỡng chế đối với trường hợp người sử 
dụng đất không thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc. 

(3) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng 
mặt bằng lập Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

(4) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng 
mặt bằng phối hợp với UBND cấp xã nơi có đất thu hồi tổ 
chức lấy ý kiến về Phương án bồi thương, hỗ trợ, tái định 
cư theo hình thức tổ chức họp trực tiếp với người dân 
trong khu vực có đất thu hồi, đồng thời niêm yết công khai 
Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại trụ sở UBND 
cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất 
thu hồi. Việc tổ chức lấy ý kiến phải được lập thành biên 
bản có xác nhận của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, đại 
diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, đại diện 
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những người có đất thu hồi. 
(5) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng 

mặt bằng có trách nhiệm tổng hợp ý kiến đóng góp bằng 
văn bản, ghi rõ số lượng ý kiến đồng ý, số lượng ý kiến 
không đồng ý, số lượng ý kiến khác đối với Phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư; phối hợp với Ủy ban nhân dân 
cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức đối thoại đối với trường 
hợp còn có ý kiến không đồng ý về phương án bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư; hoàn chỉnh phương án trình cơ quan có 
thẩm quyền. 

(6) Phòng tài nguyên và môi trường chủ trì thẩm 
định Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chuẩn bị 
hồ sơ thu hồi đất. 

(7) Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền Quyết định 
thu hồi đất và UBND cấp huyện Quyết định phê duyệt 
Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ngay sau khi 
quyết định thu hồi đất ban hành như sau: 

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất 
đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở 
nước ngoài (trừ đất ở), tổ chức nước ngoài có chức năng 
ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu 
hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, 
phường, thị trấn; 

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất 
đối với 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; 

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất 
đối với trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng 
quy định tại điểm a và điểm b mục này theo ủy quyền của 
UBND tỉnh. 

(8) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt 
bằng phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã phổ biến và 
niêm yết công khai quyết định phê duyệt Phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp 
xã và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất 
thu hồi; gửi quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến 
từng người có đất thu hồi, trong đó ghi rõ về mức bồi 
thường, hỗ trợ, bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có), 
thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ; thời gian 
bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có) và thời gian bàn 
giao đất đã thu hồi cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, 
giải phóng mặt bằng. 

(9) Tổ chức làm nghiệm vụ bồi thường, giải phóng 
mặt bằng tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, bố trí 
tái định cư theo Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
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đã được phê duyệt. Trường hợp người có đất thu hồi không 
bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải 
phóng mặt bằng thì thực hiện như sau: 

- Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và Tổ chức làm nhiệm 
vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tổ chức vận động, 
thuyết phục để người có đất thu hồi thực hiện bàn giao đất 
cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt 
bằng;   

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết 
định cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất và tổ 
chức thực hiện việc cưỡng chế đối với trường hợp người 
có đất thu hồi đã được vận động, thuyết phục nhưng 
không chấp hành việc bàn giao đất cho tổ chức làm 
nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành 
lập Ban thực hiện cưỡng chế đối với trường hợp người có 
đất thu hồi đã được vận động, thuyết phục nhưng không 
chấp hành việc bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi 
thường, giải phóng mặt bằng; 

- Ban thực hiện cưỡng chế lập Phương án cưỡng chế 
và dự toán kinh phí cho hoạt động cưỡng chế trình Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt; 

- Lực lượng Công an căn cứ vào phương án cưỡng chế 
thu hồi đất để xây dựng Kế hoạch bảo vệ trật tự, an toàn 
trong quá trình tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế thu 
hồi đất; 

- Ban thực hiện cưỡng chế vận động, thuyết phục, đối 
thoại với người bị cưỡng chế; nếu người bị cưỡng chế chấp 
hành thì Ban thực hiện cưỡng chế lập biên bản ghi nhận sự 
chấp hành; 

- Ban thực hiện cưỡng chế thực hiện cưỡng chế theo 
phương án đã được phê duyệt nếu có đủ 4 điều kiện (Điều 
kiện 1: Người có đất thu hồi không chấp hành quyết định thu 
hồi đất sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm 
nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đã vận động, 
thuyết phục; Điều kiện 2: Quyết định cưỡng chế thực hiện 
quyết định thu hồi đất đã được niêm yết công khai tại trụ sở 
Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu 
dân cư nơi có đất thu hồi; Điều kiện 3: Quyết định cưỡng 
chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành; 
Điều kiện 4: Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định 
cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi 
hành); có quyền buộc người bị cưỡng chế và những người có 
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liên quan phải ra khỏi khu đất cưỡng chế, tự chuyển tài sản 
ra khỏi khu đất cưỡng chế; nếu không thực hiện thì Ban thực 
hiện cưỡng chế có trách nhiệm di chuyển người bị cưỡng chế 
và người có liên quan cùng tài sản ra khỏi khu đất cưỡng 
chế; trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản thì 
Ban thực hiện cưỡng chế phải lập biên bản, tổ chức thực hiện 
bảo quản tài sản theo quy định của pháp luật và thông báo 
cho người có tài sản nhận lại tài sản; Ban thực hiện cưỡng 
chế giao tài sản cho Ủy ban nhân dân cấp xã bảo quản tài sản 
theo quy định của pháp luật nếu người bị cưỡng chế từ chối 
nhận tài sản; bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

(10) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng 
mặt bằng có trách nhiệm quản lý đất đã được giải phóng 
mặt bằng. 

(11) Người có đất thu hồi, tổ chức, cá nhân có liên 
quan có quyền khiếu nại về việc thu hồi đất theo quy định 
của pháp luật về khiếu nại.   

Trong khi chưa có quyết định giải quyết khiếu nại thì 
vẫn phải tiếp tục thực hiện quyết định thu hồi đất, quyết định 
cưỡng chế thu hồi đất. Trường hợp cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền giải quyết khiếu nại có kết luận việc thu hồi đất 
là trái pháp luật thì phải dừng cưỡng chế nếu việc cưỡng chế 
chưa hoàn thành; hủy bỏ quyết định thu hồi đất đã ban hành 
và bồi thường thiệt hại do quyết định thu hồi đất gây ra (nếu 
có). 

Đối với trường hợp việc thu hồi đất có liên quan đến 
quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân khác trong việc sử 
dụng đất theo quy định của pháp luật khác có liên quan thì 
Nhà nước tiến hành thu hồi đất, cưỡng chế thực hiện quyết 
định thu hồi đất theo quy định mà không phải chờ cho đến 
khi giải quyết xong quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc sử 
dụng đất giữa người có đất thu hồi và tổ chức, cá nhân đó 
theo quy định của pháp luật có liên quan. 

+ Cách thức 
thực hiện:  

(1) Người có đất thu hồi nhận bản Thông báo thu hồi 
đất và dự họp phổ biến việc thực hiện Thông báo thu hồi 
đất; được thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; 
được xem niêm yết Thông báo thu hồi.  

(2) Người có đất thu hồi được mời họp trực tiếp với 
Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng để 
có ý kiến về dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định 
cư và ký vào biên bản lấy ý kiến về dự thảo Phương án bồi 
thường, hỗ trợ tái định cư; nếu còn có ý kiến không đồng ý 
về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì được Ủy 
ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi chủ trì phối với Tổ 
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chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tổ 
chức đối thoại; xem dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ 
tái định cư được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp 
xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu 
hồi. 

(3) Người có đất thu hồi được nhận quyết định phê 
duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được 
cơ quan có thẩm quyền ban hành, trong đó ghi rõ về mức 
bồi thường, hỗ trợ, bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có), 
thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ; thời gian 
bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có) và thời gian bàn 
giao đất đã thu hồi cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, 
giải phóng mặt bằng. 

(4) Người có đất thu hồi được phổ biến về Phương án 
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt; xem 
Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê 
duyệt được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân 
cấp xã và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có 
đất thu hồi. 

+ Thành phần, 
số lượng hồ sơ: 

1. Hồ sơ trình ban hành thông báo thu hồi đất:  
a) Tờ trình kèm theo dự thảo thông báo thu hồi đất để 

thực hiện dự án. 
Trường hợp thu hồi đất để thực hiện dự án có sử dụng 

đất trồng lúa vào mục đích khác mà không thuộc trường hợp 
được Quốc hội quyết định đầu tư hoặc Thủ tướng Chính phủ 
chấp thuận đầu tư thì phải có văn bản chấp thuận của Thủ 
tướng Chính phủ hoặc Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh; 

b) Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích khu đất thu hồi để 
thực hiện dự án (đã có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm 
cấp huyện); 

c) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa 
chính thửa đất đối với các thửa đất nằm trong ranh giới khu 
đất thu hồi để thực hiện dự án. 
2. Hồ sơ trình ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc: 

a) Thông báo thu hồi đất; 
b) Văn bản đề nghị kiểm đếm bắt buộc của Tổ chức làm 

nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; 
c) Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi 

có đất thu hồi về quá trình vận động, thuyết phục người sử 
dụng đất theo quy định để thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, 
kiểm đếm; 

d) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa 
chính thửa đất; 

đ) Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định kiểm đếm bắt 
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buộc.  
3. Hồ sơ trình ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết 
định kiểm đếm bắt buộc: 

a) Quyết định kiểm đếm bắt buộc; 
b) Văn bản đề nghị cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc của 

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; 
c) Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định cưỡng chế thực 

hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc. 
4. Hồ sơ trình ban hành quyết định thu hồi đất gồm: 

(1) Thông báo thu hồi đất; 
(2) 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; 

(3) 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 (nếu có) gồm: 

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. 

-  Một trong các giấy tờ được lập trong quá trình thực 
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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. 

- 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 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 
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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. 

(4) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa 
chính thửa; 

(5) Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định thu hồi đất. 
5. Hồ sơ trình ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất 

a) Quyết định thu hồi đất; 
b) Văn bản đề nghị cưỡng chế thu hồi đất của Tổ chức 

làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; 
c) Báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi 

về quá trình vận động, thuyết phục người có đất thu hồi theo 
quy định nhưng không chấp hành việc bàn giao đất cho Tổ 
chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; 

d) Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định cưỡng chế thu 
hồi đất. 
6. Hồ sơ trình thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất 

a) Quyết định cưỡng chế thu hồi đất;  
b) Biên bản về việc từ chối không nhận quyết định 

cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế;  
c) Văn bản đề nghị tổ chức cưỡng chế thu hồi đất của Tổ 

chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; 
d) Tờ trình kèm theo quyết định thành lập Ban thực 

hiện cưỡng chế thu hồi đất. 

+ Thời hạn giải 
quyết: 

Quy định thời hạn giải quyết đối với một số trình tự như sau:  
a) Thời gian từ khi ban hành Thông báo thu hồi đất 

đến khi ban hành Quyết định thu hồi đất: chậm nhất là 90 
ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi 
nông nghiệp. 

Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực thu hồi đất 
đồng ý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất trước 
thời hạn thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định 
thu hồi đất mà không phải chờ đến hết thời hạn thông báo thu 
hồi đất. 
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b) Thời gian ban hành Quyết định kiểm đếm bắt 
buộc: 10 ngày kể từ ngày người sử dụng đất được Ủy ban 
nhân dân cấp xã vận động, thuyết phục thực hiện Thông 
báo thu hồi đất. 

c) Thời gian thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư: 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định phê 
duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

Trường hợp mà thực hiện vượt quá 30 ngày: Nếu nhà 
nước chậm chi trả thì người có đất thu hồi được nhà nước 
thanh toán thêm một khoản tiền bằng mức tiền chậm nộp 
theo quy định của Luật quản lý thuế tính trên số tiền chậm 
trả và thời gian chậm trả; nếu người có đất thu hồi không 
nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì tiền 
bồi thường, hỗ trợ được gửi vào tài khoản tạm giữ của Kho 
bạc nhà nước. 

d) Thời gian bàn giao đất đối với trường hợp người bị 
cưỡng chế thu hồi đất chấp hành quyết định cưỡng chế: 
chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày Ban thực hiện cưỡng chế 
lập biên bản ghi nhận sự chấp hành của người có đất bị thu 
hồi. 

+ Đối tượng 
thực hiện thủ 
tục hành chính: 

Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, cộng đồng dân cư, 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 

+ Cơ quan thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Cơ quan tài nguyên và 
môi trường.  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân 
cấp có thẩm quyền (UBND tỉnh đối với khu đất chỉ có tổ 
chức, UBND cấp huyện đối với các trường hợp còn lại). 

- Cơ quan phối hợp: Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 
thường, giải phóng mặt bằng; Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất; Ban 
thực hiện cưỡng chế; Lực lượng Công an; tổ chức khác, cá 
nhân có liên quan.  

+ Kết quả thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

- Quyết định thu hồi đất. 
- Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư. 
- Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi 

đất (đối với trường hợp phải thực hiện cưỡng chế thu hồi 
đất). 

- Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt 
bằng quản lý đất đã được giải phóng mặt bằng. 

+ Lệ phí:  
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+ Tên mẫu 
đơn, mẫu tờ 
khai: 

- Thông báo thu hồi đất ban hành kèm theo mẫu số 07 
của Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT. 

- Quyết định kiểm đếm bắt buộc ban hành kèm theo 
mẫu số 08 của Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT. 

- Quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc ban hành 
kèm theo mẫu số 09 của Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT. 

- Quyết định thu hồi đất ban hành kèm theo Mẫu số 10 
của Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT. 

- Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi 
đất ban hành kèm theo Mẫu số 11 của Thông tư số 
30/2014/TT-BTNMT. 

+ Yêu cầu, 
điều kiện thực 
hiện thủ tục 
hành chính:  

 

+ Căn cứ pháp 
lý của thủ tục 
hành chính: 

- Luật Đất đai năm 2013. 
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 

2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
Đất đai. 

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 
năm 2014 của 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. 
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Mẫu số 07. Thông báo 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 ….. … 
 
 

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

 
         ..., ngày..... tháng .....năm .... 

 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
để thực hiện dự án……………………. 

 
Căn cứ 34 ... .......................................................Luật Đất đai  
Căn cứ vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của ………. đã được Ủy ban nhân 

dân………. phê duyệt ngày…. tháng … năm …; 
Căn cứ tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án 

35………………………………… 
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường (hoặc của Phòng Tài nguyên 

và Môi trường) tại Tờ trình số ............... ngày …..tháng ……năm..... 
Ủy ban nhân dân ………………………. thông báo như sau: 
1. Thu hồi đất của ............. (ghi tên người có đất thu hồi) 
- Địa chỉ thường trú …………………………………………………… 
- Diện tích đất dự kiến thu hồi………………………………………… 
- Thửa đất số ..., thuộc tờ bản đồ số ... tại xã ....................................... 
………………………………………………………………………… 
- Loại đất đang sử dụng36…………………………………………….. 
………………………………………………………………………… 
2. Lý do thu hồi đất: …………………………………….................. 
……………………………………………………………………… 
3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 
Trong thời gian bắt đầu từ ngày….tháng … năm ….đến 

ngày….tháng …năm 37 
4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư: 
......................................................................................................................... 
Ông/bà.....................có trách nhiệm phối hợp với38  

..................................thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích 
đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không chấp hành 

                                         
34 Ghi rõ điểm, khoản nào của  Điều 61/62 của Luật Đất đai; 
35 Ghi rõ tên, địa chỉ dự án ghi trong Kế hoạch sử dụng đất hàng năm ... 
36 Một loại hoặc nhiêu loại đất 
37 Trường hợp thu hồi theo từng giai đoạn thực hiện dự án thì ghi rõ thời gian thực hiện từng giai đoạn. 
38 Ghi rõ tổ chức làm nhiệm vụ … 



 
 

49 

việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản 
khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 
của pháp luật./. 

 

Nơi nhận                                                                            TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  
- Như mục 4;                                                                                    CHỦ TỊCH 
- Lưu: ….. 
                                                                                      (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu 
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Mẫu số 08.  Quyết định kiếm đếm bắt buộc 
(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) 
 
 

 UỶ BAN NHÂN DÂN ….       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
         Số: ....                                                        ..., ngày..... tháng .....năm .... 
 
 

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc kiểm đếm bắt buộc 

 
CHỦ TỊCH UỶ 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 Thông báo số ngày…tháng …năm ... của …….. về việc thông báo 
thu hồi đất………………………..; 

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
...........ngày … tháng …  năm … 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
  Điều 1. Áp dụng biện pháp kiểm đếm bắt buộc đối với …………đang sử 

dụng thửa đất số ..., thuộc tờ bản đồ số ....... tại xã/phường/thị 
trấn....................................................do ………………….. địa chỉ 
………….................................................... gian thực hiện kiểm đếm bắt buộc từ 
ngày …..tháng ……năm….đến ngày …..tháng…….năm …….... 

 
Điều 2.  
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày …. tháng….. năm… 
2. Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ……….. có trách nhiệm giao 

quyết định này cho……..và niêm yết công khai quyết định này tại trụ sở Ủy ban 
nhân dân xã/phường/thị trấn…., địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư 
……….. 
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3. Giao 39……………… triển khai thực hiện kiểm đếm bắt buộc theo quy 
định của pháp luật. 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
xã/phường/thị trấn ….; Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; 
các đơn vị có liên quan;  40………. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 
Nơi nhận                                                                             CHỦ TỊCH  
- Như Khoản 4 Điều 2;                                                (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
- Thanh tra huyện, Công an huyện… 
- Sở TN&MT …… (để b/c);                                                     
- Lưu: ….. 
 

 

                                         
39 Ghi tên cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ 
40 Ghi rõ tên người sử dụng đất 
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Mẫu số 09.  Quyết định cưỡng chế kiếm đếm bắt buộc 

(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) 

 
 

   UỶ BAN NHÂN DÂN ........    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
         Số: ....                                                                ..., ngày..... tháng .....năm .... 
 

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc 

 
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN 41……. 

 
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 Quyết định số …… ngày … tháng … năm… của Chủ tịch Ủy  ban 
nhân dân ……. về việc kiểm đếm bắt buộc; 

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
..........ngày … tháng …  năm…….., 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Áp dụng biện pháp cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với 
………đang sử dụng thửa đất số ..., thuộc tờ bản đồ số …....tại 
xã……….................do……..................địa chỉ ………….....Thời gian thực hiện 
cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc từ ngày …..tháng ……năm….đến ngày 
…..tháng…….năm … 

Điều 2.  
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày …. tháng….. năm… 
2. Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ……….. có trách nhiệm giao 

quyết định này cho……..và niêm yết công khai quyết định này tại trụ sở Ủy ban 
nhân dân xã/phường/thị trấn…., địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư 
……….. 

3. Giao 42……………… triển khai thực hiện kiểm đếm bắt buộc theo quy 
định của pháp luật. 
                                         
41 Ghi tên UBND cấp huyện…. 
42 Ghi tên cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ 
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4. Kinh phí phục vụ thực hiện cưỡng chế:………………………………… 
……………………………………………………………………. 
5. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

xã/phường/thị trấn ….; Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; 
các đơn vị có liên quan;  43………. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 
Nơi nhận                                                                              CHỦ TỊCH 
- Như Khoản 5 Điều 2;                                                 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
- Thanh tra huyện, VKSND, CA  huyện……     
- Sở TN&MT …… (để b/c);                                                    
- Lưu: ….. 
 
 
 

 
  

                                         
43 Ghi rõ tên người sử dụng đất 
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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 …..  

 
 

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

 
Số……………………………… …… , ngày … tháng  …  năm  …… 

 
QUYẾT ĐỊNH  

Về việc thu hồi đất 44…………………..  
 

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 ……….45 

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:……46  
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 
                                         
44 Ghi rõ mục đích thu hồi đất ….(theo Điều 61/62/64/65 của Luật Đất đai)  
45 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 .... 
46 Ghi rõ mục đích thu hồi đất như (1) 
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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./. 
Nơi nhận                                                                  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  
- Như Điều 3;                                                                          CHỦ TỊCH 
- Cơ quan thanh tra;                                                  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
- Lưu: ….. 
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Mẫu số 11. Quyết định cưỡng chế 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) 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN …             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
         Số: ....                                                      ..., ngày..... tháng .....năm .... 
 
 

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc cưỡng chế thu hồi đất  

 
CHỦ TỊCH UỶ 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 Quyết định số ……….. ngày … tháng … năm của Ủy ban nhân 
dân ………về việc thu hồi đất………..; 

Xét đề nghị của Sở (Phòng) Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
……… ngày … tháng …  năm … 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với 
……………….…đang sử dụng thửa đất số ..., thuộc tờ bản đồ số ...... tại 
xã………................................do ...........................................………………… 
địa chỉ …………..………………………………………………. 

Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày …..tháng 
……năm….đến ngày …..tháng…….năm ………………………. 

Điều 2.  
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày …. tháng….. năm… 
2. Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ……….. có trách nhiệm giao 

quyết định này cho……..và niêm yết công khai quyết định này tại trụ sở Ủy ban 
nhân dân xã/phường/thị trấn…., địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư 
……….. 

3. Giao 47 …………… triển khai thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy 
định của pháp luật. 

4. Kinh phí phục vụ thực hiện cưỡng chế:………………………………… 

                                         
47 Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ 
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……………………………………………………………………. 
5. Sở/Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

xã/phường/thị trấn ….; Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; 
các đơn vị có liên quan;48………. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
Nơi nhận                                                                                           CHỦ TỊCH 
- Như Khoản 5 Điều 2;                                                             (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
- Thanh tra huyện, VKSND, CA huyện… 
- Sở TN&MT …… (để b/c);                                           
- Lưu: ….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
48 Ghi rõ tên người sử dụng đất 
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6. 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:   
 

(1) Xác định căn cứ thu hồi đất theo từng trường hợp cụ thể như 
sau:  

a) Người sử dụng đất là tổ chức được Nhà nước giao đất không thu 
tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền 
sử dụng đất đã nộp có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê 
đất trả tiền thuê đất hàng năm nay chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không 
còn nhu cầu sử dụng đất thì gửi thông báo hoặc gửi văn bản trả lại đất và 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất đến Sở Tài nguyên và Môi trường; 

b) Cơ quan ban hành quyết định giải thể, phá sản gửi quyết định 
giải thể, phá sản đến Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất thu hồi đối 
với trường hợp thu hồi đất của tổ chức được Nhà nước giao đất không thu 
tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền 
sử dụng đất đã nộp có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê 
đất trả tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản; 

c) Văn bản trả lại đất của người sử dụng đất gửi đến Sở Tài nguyên 
và Môi trường đối với trường hợp người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất; 

d) Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức rà soát và có 
thông báo về những trường hợp không được gia hạn sử dụng đất đối với 
trường hợp sử dụng đất có thời hạn. 

(2) Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra, xác 
minh thực địa trong trường hợp xét thấy cần thiết. 

(3) Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp 
quyết định thu hồi đất. 

(4) Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thu hồi đất trên thực địa 
và bàn giao cho Tổ chức phát triển quỹ đất hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã 
quản lý; trường hợp phải tổ chức cưỡng chế thu hồi đất thì thực hiện như 
sau: 

a) Sau khi có quyết định thu hồi đất, Sở Tài nguyên và Môi trường 
có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam cấp xã vận động, thuyết phục để người có đất thu hồi 
bàn giao đất;  

b) Sau khi vận động, thuyết phục mà người có đất thu hồi không 
thực hiện quyết định thu hồi đất thì Sở Tài nguyên và Môi trường trình 
Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện 
quyết định thu hồi đất; 

c) Tổ chức được giao thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm xây 
dựng kế hoạch cưỡng chế trình Ủy ban nhân dân cấp đã ban hành quyết 
định cưỡng chế phê duyệt;  
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d) Tổ chức được giao thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm vận 
động, thuyết phục người bị cưỡng chế tự nguyện thực hiện việc bàn giao 
đất; nếu người bị cưỡng chế chấp nhận thi hành thì tổ chức được giao 
thực hiện cưỡng chế lập biên bản và thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo 
đạc, kiểm đếm chậm nhất 05 ngày kể từ ngày lập biên bản; 

đ) Tổ chức lực lượng thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định 
cưỡng chế đối với trường hợp đã được vận động, thuyết phục mà cá 
nhân, tổ chức bị cưỡng chế không chấp nhận thi hành quyết định cưỡng 
chế.   

(5) Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở 
dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính, thu hồi 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 thông báo 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 không còn giá trị pháp lý đối với trường hợp người sử dụng đất 
không chấp hành việc nộp lại 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. 

(6) Trường hợp người có đất thu hồi do chấm dứt việc sử dụng đất 
theo pháp luật, do vi phạm pháp luật đất đai mà có khiếu nại quyết định 
thu hồi đất thì việc giải quyết khiếu nại thực hiện theo quy định của 
pháp luật về giải quyết khiếu nại. 

+ Cách thức 
thực hiện:  

           Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ thu hồi đất trên cơ sở căn 
cứ thu hồi đất đối với từng trường hợp thu hồi đất.  

+ Thành 
phần, số 
lượng hồ sơ: 

 1. Hồ sơ trình ban hành quyết định thu hồi đất do bị giải thể, phá 
sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất: 

(1) Văn bản thông báo hoặc văn bản trả lại đất đối với trường hợp 
thu hồi đất của tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng 
đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất 
đã nộp có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê đất trả tiền 
thuê đất hàng năm nay chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu 
sử dụng đất. 

(2) Quyết định giải thể, phá sản đối với trường hợp thu hồi đất của 
tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà 
nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp có 
nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng 
năm bị giải thể, phá sản. 

(3) 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 (nếu có) gồm: 

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 
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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. 
-  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. 

- 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 
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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 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. 

(4) Biên bản xác minh thực địa do Sở Tài nguyên và Môi trường lập 
(nếu có). 

(5) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa 
đất. 

(6) Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định thu hồi đất. 
2. Hồ sơ trình ban hành quyết định thu hồi đất do người sử dụng 

đất tự nguyện trả lại đất: 
(1) Văn bản trả lại đất của người sử dụng đất hoặc văn bản của Ủy 

ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận về việc trả lại đất của người sử 
dụng đất; 

(2) 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 (nếu có) gồm: 

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; 
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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. 
-  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. 

- 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 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 
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giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên 
quan. 

(3) Biên bản xác minh thực địa do cơ quan tài nguyên và môi trường 
lập (nếu có); 

(4) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa 
đất; 

(5) Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định thu hồi đất. 
3. Hồ sơ trình ban hành quyết định thu hồi đất do đất được Nhà 

nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn: 
(1) Quyết định giao đất hoặc quyết định cho thuê đất, hợp đồng 

thuê đất; 
(2) Văn bản thông báo cho người sử dụng đất biết không được gia hạn 

sử dụng đất;  
(3) 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 (nếu có) gồm: 

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. 
-  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;   
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+ 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. 

- 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 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. 

(4) Biên bản xác minh thực địa do cơ quan tài nguyên và môi trường 
lập (nếu có); 

(5) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa 
đất; 

(6) Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định thu hồi đất. 
4. Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cưỡng chế thu 

hồi đất: 
(1) Quyết định thu hồi đất; 
(2) Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường về quá trình vận 

động, thuyết phục người có đất thu hồi nhưng không chấp hành quyết 
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định thu hồi đất;  
(3) Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định cưỡng chế thu hồi đất.  

+ Thời hạn 
giải quyết: Không quy định 

+ Đối tượng 
thực hiện 
thủ tục hành 
chính: 

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 sử dụng đất. 

+ Cơ quan 
thực hiện 
thủ tục hành 
chính: 

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Tài nguyên và Môi trường. 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan ban hành quyết định giải thể, phá sản; 

Tổ chức phát triển quỹ đất, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam cấp xã, lực lượng thực hiện cưỡng chế thi hành quyết 
định cưỡng chế. 

+ Kết quả 
thực hiện 
thủ tục hành 
chính: 

- Quyết định thu hồi đất. 
- Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất (đối với 

trường hợp phải thực hiện cưỡng chế thu hồi đất). 
- Tổ chức phát triển quỹ đất hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý đất 

đã được thu hồi. 
+ Lệ phí:  

+ Tên mẫu 
đơn, mẫu tờ 
khai: 

- Quyết định thu hồi đất ban hành kèm theo Mẫu số 10 của Thông 
tư số 30/2014/TT-BTNMT. 

- Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất ban hành 
kèm theo Mẫu số 11 của Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT. 

+ Yêu cầu, 
điều kiện 
thực hiện 
thủ tục hành 
chính:  

 

+ Căn cứ 
pháp lý của 
thủ tục hành 
chính: 

- Luật Đất đai năm 2013. 
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai. 
- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

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. 
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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 …..  

 
 

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

 
Số……………………………… …… , ngày … tháng  …  năm  …… 

 
QUYẾT ĐỊNH  

Về việc thu hồi đất 49…………………..  
 

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 ……….50 

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:……51  
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….  

                                         
49 Ghi rõ mục đích thu hồi đất ….(theo Điều 61/62/64/65 của Luật Đất đai)  
50 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 .... 
51 Ghi rõ mục đích thu hồi đất như (1) 
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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./. 

 
Nơi nhận                                                                      TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  
- Như Điều 3;                                                                              CHỦ TỊCH 
- Cơ quan thanh tra;                                                          (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
- Lưu: ….. 
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Mẫu số 11. Quyết định cưỡng chế 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) 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN …           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
         Số: ....                                                      ..., ngày..... tháng .....năm .... 
 
 

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc cưỡng chế thu hồi đất  

 
CHỦ TỊCH UỶ 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 Quyết định số ……….. ngày … tháng … năm của Ủy ban nhân 
dân ………về việc thu hồi đất………..; 

Xét đề nghị của Sở (Phòng) Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
……… ngày … tháng …  năm … 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với 

……………….…đang sử dụng thửa đất số ..., thuộc tờ bản đồ số ...... tại 
xã………................................do ...........................................………………… 
địa chỉ …………..………………………………………………. 

Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày …..tháng 
……năm….đến ngày …..tháng…….năm ………………………. 

Điều 2.  
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày …. tháng….. năm… 
2. Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ……….. có trách nhiệm giao 

quyết định này cho……..và niêm yết công khai quyết định này tại trụ sở Ủy ban 
nhân dân xã/phường/thị trấn…., địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư 
……….. 

3. Giao 52 …………… triển khai thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy 
định của pháp luật. 

                                         
52 Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ 
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4. Kinh phí phục vụ thực hiện cưỡng chế:………………………………… 
……………………………………………………………………. 
5. Sở/Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

xã/phường/thị trấn ….; Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; 
các đơn vị có liên quan;  53………. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
Nơi nhận                                                                                       CHỦ TỊCH 
- Như Khoản 5 Điều 2;                                              (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
- Thanh tra huyện, VKSND, CA huyện… 
- Sở TN&MT …… (để b/c);                                           
- Lưu: ….. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
53 Ghi rõ tên người sử dụng đất 
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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:   
 

(1) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cho cơ quan có thẩm quyền 
kiểm tra, 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. 

(2) Cơ quan có thẩm quyền có 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 mà cần phải thu hồi đất. 

(3) Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra, xác 
minh thực địa trong trường hợp xét thấy cần thiết. 

(4) Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng 
cấp quyết định thu hồi đất. 

(5) Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thu hồi đất trên thực 
địa và bàn giao cho Tổ chức phát triển quỹ đất hoặc Ủy ban nhân dân 
cấp xã quản lý; trường hợp phải tổ chức cưỡng chế thu hồi đất thì 
thực hiện như sau: 

a) Sau khi có quyết định thu hồi đất, Sở Tài nguyên và Môi 
trường có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã vận động, thuyết phục để 
người có đất thu hồi bàn giao đất;  

b) Sau khi vận động, thuyết phục mà người có đất thu hồi 
không thực hiện quyết định thu hồi đất thì Sở Tài nguyên và Môi 
trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành quyết định cưỡng 
chế thực hiện quyết định thu hồi đất; 

c) Tổ chức được giao thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm xây 
dựng kế hoạch cưỡng chế trình Ủy ban nhân dân cấp đã ban hành quyết 
định cưỡng chế phê duyệt;   

d) Tổ chức được giao thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm vận 
động, thuyết phục người bị cưỡng chế tự nguyện thực hiện việc bàn 
giao đất; nếu người bị cưỡng chế chấp nhận thi hành thì tổ chức được 
giao thực hiện cưỡng chế lập biên bản và thực hiện việc điều tra, 
khảo sát, đo đạc, kiểm đếm chậm nhất 05 ngày kể từ ngày lập biên 
bản; 

đ) Tổ chức lực lượng thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định 
cưỡng chế đối với trường hợp đã được vận động, thuyết phục mà cá 
nhân, tổ chức bị cưỡng chế không chấp nhận thi hành quyết định 
cưỡng chế.   

(6) Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ 
sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sở 
hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử 
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dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc 
thông báo hủy 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 đối với trường hợp không thu hồi được 
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. 

(7) Cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc bố trí nơi ở tạm và 
thực hiện tái định cư đối với người phải cưỡng chế di dời. 

(8) Trường hợp người có đất thu hồi do chấm dứt việc sử dụng 
đất theo pháp luật, do vi phạm pháp luật đất đai mà có khiếu nại quyết 
định thu hồi đất thì việc giải quyết khiếu nại thực hiện theo quy định 
của pháp luật về giải quyết khiếu nại. 

+ Cách thức 
thực hiện:  

- Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, 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.  
          - Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ thu hồi đất.  

+ Thành phần, 
số lượng hồ sơ: 

          Hồ sơ thu hồi đất: 
          (1) 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; 

(2) 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 quyết định giao đất; 

(3) Biên bản xác minh thực địa do Sở Tài nguyên và Môi trường 
lập (nếu có); 

(4) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính 
thửa đất; 

(5) Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường kèm theo dự thảo 
quyết định thu hồi đất. 

+ Thời hạn giải 
quyết:            Không quy định 

+ Đối tượng 
thực hiện thủ 
tục hành chính: 

Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án nhà ở. 

+ Cơ quan thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

- Cơ quan thực hiện thủ tục:  
+ Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác định mức độ ô nhiễm 

môi trường, sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác.  
+ Sở Tài nguyên và Môi trường. 
+ Cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc bố trí nơi ở tạm, tái 

định cư.  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
- Cơ quan phối hợp: Tổ chức phát triển quỹ đất, Ủy ban nhân 
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dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, lực lượng 
thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định cưỡng chế.  

+ Kết quả thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

- Quyết định thu hồi đất. 
- Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất (đối 

với trường hợp phải thực hiện cưỡng chế thu hồi đất). 
- Tổ chức phát triển quỹ đất hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý 

đất đã được thu hồi. 
+ Lệ phí:  

+ Tên mẫu 
đơn, mẫu tờ 
khai: 

- Quyết định thu hồi đất ban hành kèm theo Mẫu số 10 của 
Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT. 

- Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất ban 
hành kèm theo Mẫu số 11 của Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT. 

+ Yêu cầu, 
điều kiện thực 
hiện thủ tục 
hành chính:  

 

+ Căn cứ pháp 
lý của thủ tục 
hành chính: 

- Luật Đất đai năm 2013. 
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai. 
- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 

của 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. 
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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 …..  
 
 

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

 
Số……………………………… …… , ngày … tháng  …  năm  …… 

 
QUYẾT ĐỊNH  

Về việc thu hồi đất 54…………………..  
 

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 ……….55 

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:……56  
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 

                                         
54 Ghi rõ mục đích thu hồi đất ….(theo Điều 61/62/64/65 của Luật Đất đai)  
55 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 .... 
56 Ghi rõ mục đích thu hồi đất như (1) 
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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./. 
Nơi nhận                                                                      TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  
- Như Điều 3;                                                                              CHỦ TỊCH 
- Cơ quan thanh tra;                                                 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
- Lưu: ….. 
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Mẫu số 11. Quyết định cưỡng chế 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) 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN …           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
         Số: ....                                                      ..., ngày..... tháng .....năm .... 
 
 

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc cưỡng chế thu hồi đất  

 
CHỦ TỊCH UỶ 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 Quyết định số ……….. ngày … tháng … năm của Ủy ban nhân 
dân ………về việc thu hồi đất………..; 

Xét đề nghị của Sở (Phòng) Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
……… ngày … tháng …  năm … 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với 

……………….…đang sử dụng thửa đất số ..., thuộc tờ bản đồ số ...... tại 
xã………................................do ...........................................………………… 
địa chỉ …………..………………………………………………. 

Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày …..tháng 
……năm….đến ngày …..tháng…….năm ………………………. 

Điều 2.  
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày …. tháng….. năm… 
2. Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ……….. có trách nhiệm giao 

quyết định này cho……..và niêm yết công khai quyết định này tại trụ sở Ủy ban 
nhân dân xã/phường/thị trấn…., địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư 
……….. 
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3. Giao 57 …………… triển khai thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy 
định của pháp luật. 

4. Kinh phí phục vụ thực hiện cưỡng chế:………………………………… 
……………………………………………………………………. 
5. Sở/Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

xã/phường/thị trấn ….; Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; 
các đơn vị có liên quan;  58………. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 
Nơi nhận                                                                                          CHỦ TỊCH 
- Như Khoản 5 Điều 2;                                                (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
- Thanh tra huyện, VKSND, CA huyện… 
- Sở TN&MT …… (để b/c);                                           
- Lưu: ….. 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                         
57 Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ 
58 Ghi rõ tên người sử dụng đất 
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8. Thủ tục:  Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu 
 

+ Trình tự thực 
hiện:   
 

a) Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
thuộc  Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 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.  

b) Cơ quan 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 
quyền sử dụng đất cấp tỉnh. 

c) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh cập nhật thông 
tin thửa đất đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có). 

+ Cách thức 
thực hiện:  

Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
thuộc  Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường Nguyễn 
Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 

+ Thành phần, 
số lượng hồ sơ: 

* 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 04/ĐK; 
2. Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất (bản sao) 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. 
-  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 



 
 
78 

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. 

- 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 
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. 

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 
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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. 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 
01/7/2014 (theo Mẫu số 08/ĐK). 
* Số lượng hồ sơ:  01  (bộ) 

+ Thời hạn giải 
quyết: 

Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.  
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng 

đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày 
làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết. 

+ Đối tượng 
thực hiện thủ 
tục hành chính: 

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 thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký quyền 
sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử 
dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. 
+ Kết quả thực 
hiện TTHC: Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để  Nhà nước quản lý.   

+ Lệ phí:         Không 

+ Tên mẫu 
đơn, mẫu tờ 
khai: 

- Mẫu số 04a/ĐK: 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 04b/ĐK: Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ 
sở hữu chung tài sản gắn liền với đất. 

- Mẫu số 04c/ĐK: Danh sách các thửa đất nông nghiệp của cùng 
một người sử dụng, người được giao quản lý đất. 

- Mẫu số 08a/ĐK: Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất 
của tổ chức, cơ sở tôn giáo. 

- Mẫu số 08b/ĐK: Thống kê các thửa đất (kèm theo Báo cáo rà 
soát hiện trạng quản lý, sử dụng đất). 

(Mẫu đơn được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-
BTNMT và công khai trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường và Tổng cục Quản lý đất đai) 

+ Yêu cầu, 
điều kiện thực 
hiện TTHC:  

       Không  

+ Căn cứ pháp 
lý của thủ tục 
hành chính: 

- Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; có hiệu lực từ ngày 
01/7/2014. 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; có 
hiệu lực từ ngày 01/7/2014. 

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.  
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- Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của UBND 
tỉnh về việc quy định mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Hưng 
Yên. 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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) 

 

 

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:........................................................................... 
 
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 
                   - Cấp GCN đối với 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) 

4.3. Cây lâu năm:  
a) Loại cây chủ yếu:………………; 
b) Diện tích: ……………………. m2; 
c) Sở hữu chung:.………… m2,   
    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: ………..…………......………………...  
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    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 …... 
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 

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

Địa chỉ Ghi chú Ký tên Loại giấy 
tờ Số 

Ngày, 
tháng, năm 

cấp 

Cơ quan 
cấp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (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 

(m2) Mục đích sử dụng đất Thời hạn 
sử dụng đất Nguồn gốc sử dụng đất 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
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. 

…...…..., ngày …...  tháng …...  năm …... 
Người viết đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có) 
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 Tên tổ chức báo cáo:………… 
Địa chỉ: . . ………………. ……… 

 
Số:        /BC 

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

 
. ............…, ngày ..... tháng  .... năm 20..... 

Mẫu số 08a/ĐK 

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): 

Loại tài sản 
Diện tích XD 
hoặc diện tích 
chiếm đất (m2) 

Diện tích 
sàn (công 

xuất) 

Hình thức sở 
hữu chung, 

riêng 

Đặc điểm của tài sản 
(số tầng, kết cấu, cấp 
hạng công trình; loại 

cây rừng, cây lâu 
năm) 

Thời hạn 
sở hữu 

      
      
      

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 

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 
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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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

87

 Đơn vị báo cáo:………… 
……. ………………. ……… 

 

THỐNG KÊ CÁC THỬA ĐẤT 
(Kèm theo Báo cáo rà soát hiện trạng quản lý          

sử dụng đất số …… ngày …… tháng …… năm…… ) 

Mẫu số 08b/ĐK 

 

Số 
tờ 

bản 
đồ 

Số 
thửa 
đất 

Diện 
tích 
(m2) 

Mục đích 
sử dụng 

Tên tổ chức, hộ 
gia đình, cá 

nhân khác đang 
sử dụng (nếu có) 

Nguồn gốc 
sử dụng 

Tài sản gắn liền với 
đất (ghi loại tài sản, 

diện tích XD, số tầng, 
kết cấu, đặc điểm 

khác) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Ghi chú: Mẫu này lập cho toàn bộ diện tích đất của tổ chức và lập theo thứ tự từng tờ bản 
đồ, từng thửa đất; 
Cột 5: ghi tên người đang sử dụng do thuê, mượn đất, lấn chiếm đất, được phân làm nhà ở; 
 Cột 6: ghi rõ hình thức “Thuê đất” hoặc”Mượn đất, lấn chiếm đất, được phân làm nhà ở,…”.    
Cột 8: đối với công trình xây dựng thì ghi diện tích xây dựng; đối với cây lâu năm thì ghi diện 
tích có cây và loại cây chủ yếu 

 
Người lập 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
Đại diện của tổ chức sử dụng đất 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có) 
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9. 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:   
 

a) Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
thuộc  Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 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.  

b) Cơ quan 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 
quyền sử dụng đất. 

c) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện các công việc 
như sau: 

+ 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. 

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 quyền sử dụng đất 
trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc. 

+ 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. 

d) Cơ quan tài nguyên và môi trường (Sở Tài nguyên và Môi 
trường) thực hiện các công việc sau: 

- Kiểm tra hồ sơ và trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận. 
- Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Văn phòng đăng ký quyền sử 

dụng đất. 
e) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất: 
- Cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, 
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cơ sở dữ liệu đất đai;  
- Chuyển Giấy chứng nhận cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để 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). 

g) Người được cấp Giấy chứng nhận nộp lại bản chính giấy tờ 
theo quy định trước khi nhận Giấy chứng nhận 

+ Cách thức 
thực hiện:  

Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường Nguyễn 
Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 

+ Thành phần, 
số lượng hồ sơ: 

* 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 04/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): 

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. 

-  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 
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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. 

- 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 
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. 

3. 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 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): 

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);  
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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). 

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); 

b) 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; 

c) 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); 

d) 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;  

đ) 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. 

4. Một trong các giấy tờ về quyền sở hữu công trình xây dựng đối 
với trường hợp tài sản là công trình xây dựng (bản sao giấy tờ đã có 
chứng nhận hoặc chứng 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): 

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 
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của pháp luật; 
c) 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; 

d) 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. 

Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu 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) 

5. Một trong các giấy tờ về quyền sở hữu cây lâu năm 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): 

a) 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; 

b) 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; 

c) 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; 

d) 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. 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 đã có công chứng hoặc chứng thực hoặc bản sao 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 đối với trường hợp có 2 bản 
chính). 

7. 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. 
* Số lượng hồ sơ:  01  (bộ) 
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+ Thời hạn giải 
quyết: 

Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian 
này không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử 
dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi 
phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. 

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng 
đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày 
làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết. 

+ Đối tượng 
thực hiện thủ 
tục hành chính: 

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 thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân  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 quyền sử 

dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, 

công trình xây dựng, nông nghiệp, cơ quan thuế, Sở Tài nguyên và Môi 
trường. 

+ Kết quả thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.   
-  Giấy chứng nhận.   

+ Lệ phí: 

 Lệ phí địa chính:  
- Trường hợp cấp Giấy chứng nhận chỉ chứng nhận về quyền sử 

dụng đất: 100.000đ/giấy; 
- Trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản 

gắn liền với đất hoặc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất: 500.000đ/giấy. 

+ Tên mẫu 
đơn, mẫu tờ 
khai: 

- Mẫu số 04a/ĐK: 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 04b/ĐK: Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ 
sở hữu chung tài sản gắn liền với đất. 

- Mẫu số 04c/ĐK: Danh sách các thửa đất nông nghiệp của cùng 
một người sử dụng, người được giao quản lý đất. 

- Mẫu số 04d/ĐK: Danh sách tài sản gắn liền với đất trên cùng 
một thửa đất. 

- Mẫu số 08a/ĐK: Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất 
của tổ chức, cơ sở tôn giáo. 

- Mẫu số 08b/ĐK: Thống kê các thửa đất (kèm theo Báo cáo rà 
soát hiện trạng quản lý, sử dụng đất). 

(Mẫu đơn được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-
BTNMT và công khai trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường và Tổng cục Quản lý đất đai). 

+ Yêu cầu, 
điều kiện thực 
hiện thủ tục 
hành chính:  

        Không 
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+ Căn cứ pháp 
lý của thủ tục 
hành chính: 

- Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; có hiệu lực từ ngày 
01/7/2014. 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; có 
hiệu lực từ ngày 01/7/2014. 

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.  

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.  

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài 
chính; có hiệu lực từ ngày 17/02/2014. 

- Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của UBND 
tỉnh Hưng Yên về việc quy định mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn 
tỉnh Hưng Yên. 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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) 

 

 

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:........................................................................... 
 
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 
                   - Cấp GCN đối với 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) 

4.3. Cây lâu năm: 
a) Loại cây chủ yếu:………………; 
b) Diện tích: ……………………. m2; 
c) Sở hữu chung:.………… m2,   
    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 : ………………………..……………………………………………………. 
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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 …... 
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 

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

Địa chỉ Ghi chú Ký tên Loại giấy 
tờ Số 

Ngày, 
tháng, năm 

cấp 

Cơ quan 
cấp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (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 

(m2) Mục đích sử dụng đất Thời hạn 
sử dụng đất Nguồn gốc sử dụng đất 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
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. 

…...…..., ngày …...  tháng …...  năm …... 
Người viết đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có) 
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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 

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 cây lâu năm)  

Thời hạn sở 
hữu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 Người kê khai 

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu - nếu có) 
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 Tên tổ chức báo cáo:………… 
Địa chỉ:. . ………………. ……… 

 
Số:       /BC 

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

 
.............…, ngày ..... tháng  .... năm 20..... 

Mẫu số 08a/ĐK 

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): 

Loại tài sản 
Diện tích XD 
hoặc diện tích 
chiếm đất (m2) 

Diện tích 
sàn (công 

xuất) 

Hình thức sở 
hữu chung, 

riêng 

Đặc điểm của tài sản 
(số tầng, kết cấu, cấp 
hạng công trình; loại 

cây lâu năm) 

Thời hạn 
sở hữu 

      
      
      

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 

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 
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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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 Đơn vị báo cáo:………… 
……. ………………. ……… 

 

THỐNG KÊ CÁC THỬA ĐẤT 
(Kèm theo Báo cáo rà soát hiện trạng quản lý sử dụng đất  số 

…… ngày …… tháng …… năm…… ) 

Mẫu số 08b/ĐK 

 
Ghi chú: Mẫu này lập cho toàn bộ diện tích đất của tổ chức và lập theo thứ tự từng tờ bản 

đồ, từng thửa đất; 
 Cột 5: ghi tên người đang sử dụng do thuê, mượn đất, lấn chiếm đất, được phân làm nhà ở; 
 Cột 6: ghi rõ hình thức “Thuê đất” hoặc”Mượn đất, lấn chiếm đất, được phân làm nhà ở,…”.    
 Cội 8: đối với công trình xây dựng thì ghi diện tích xây dựng; đối với cây lâu năm thì ghi 

diện tích có cây và loại cây chủ yếu 
 

Người lập 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Đại diện của tổ chức sử dụng đất 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số tờ 
bản 
đồ 

Số 
thửa 
đất 

Diện 
tích 
(m2) 

Mục đích 
sử dụng 

Tên tổ chức, hộ 
gia đình, cá nhân 

khác đang sử 
dụng (nếu có) 

Nguồn gốc 
sử dụng 

Tài sản gắn liền với đất 
(ghi loại tài sản, diện 
tích XD, số tầng, kết 
cấu, đặc điểm khác) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
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10. 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:   
 

a) Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả thuộc  Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 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.  

b) Cơ quan 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 quyền sử dụng đất. 

c) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 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. 

d) 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 quyền sử 
dụng đất trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc. 

đ) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 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;  

e) 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 quyền sử 
dụng đất. 

e) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất: 
- Cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa 

chính, cơ sở dữ liệu đất đai;  
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- Chuyển Giấy chứng nhận cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để 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). 

 g) Người được cấp Giấy chứng nhận nộp lại bản chính giấy tờ 
theo quy định trước khi nhận Giấy chứng nhận. 

+ Cách thức 
thực hiện:  

Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường Nguyễn 
Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 

+ Thành phần, 
số lượng hồ sơ: 

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 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 đối với trường hợp 

chứng nhận 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): 

- 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);  

- 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: 

1. Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 
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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): 

- 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 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 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 
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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) 

+ Thời hạn giải 
quyết: 

Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời 
gian này không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của 
người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử 
dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. 

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng 
đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 
ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết. 

+ Đối tượng 
thực hiện thủ 
tục hành chính: 

 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 tại 
Việt Nam; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao 

+ Cơ quan thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

- 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 quyền 

sử dụng đất cấp tỉnh 
- 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. 

+ Kết quả thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.   
- Giấy xác nhận hoặc Giấy chứng nhận.  

+ Lệ phí: 

- Trường hợp cấp Giấy chứng nhận chỉ chứng nhận về quyền sử 
dụng đất: 100.000đ/giấy; 

- Trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản 
gắn liền với đất hoặc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất: 500.000đ/giấy. 

+ Tên mẫu 
đơn, mẫu tờ 
khai: 

- Mẫu số 04a/ĐK: 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 04b/ĐK: Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ 
sở hữu chung tài sản gắn liền với đất. 

- Mẫu số 04d/ĐK: Danh sách tài sản gắn liền với đất trên cùng 
một thửa đất. 

(Mẫu đơn được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-
BTNMT và công khai trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai) 

+ Yêu cầu, 
điều kiện thực 
hiện thủ tục 
hành chính:  

 

+ Căn cứ pháp 
lý của thủ tục 
hành chính: 

- Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; có hiệu lực từ ngày 
01/7/2014. 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; 
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có hiệu lực từ ngày 01/7/2014. 
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.  
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.  
- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài 

chính; có hiệu lực từ ngày 17/02/2014. 
- Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của UBND 

tỉnh  về việc quy định mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Hưng 
Yên. 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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) 

 

 

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:........................................................................... 
 
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 
                   - Cấp GCN đối với 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) 

4.3. Cây lâu năm: 
a) Loại cây chủ yếu:………………; 
b) Diện tích: ……………………. m2; 
c) Sở hữu chung:.………… m2,   
    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 : ………………………..……………………………………………………. 
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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 …... 
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 

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

Địa chỉ Ghi chú Ký tên Loại giấy 
tờ Số 

Ngày, 
tháng, năm 

cấp 

Cơ quan 
cấp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (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 

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 cây lâu năm)  

Thời hạn sở 
hữu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 Người kê khai 

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu - nếu có) 



 
 
112 

 

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:   
 

a) Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
thuộc  Sở Tài nguyên và Môi trường. 

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.  

b) Cơ quan 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 cho Văn phòng đăng ký 
quyền sử dụng đất. 

c) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện: 
- 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 quyền sử 
dụng đất trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc). 

d) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 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 .  

đ) 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 quyền sử 

dụng đất. 
e) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất  
- Cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, 

cơ sở dữ liệu đất đai;  
- Chuyển Giấy chứng nhận cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thuộc Sở Tài nguyên và môi trường để trao Giấy chứng nhận cho 
người được cấp đã nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính. 

g) Người được cấp Giấy chứng nhận nộp lại bản chính giấy tờ 
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theo quy định trước khi nhận Giấy chứng nhận. 

+ Cách thức 
thực hiện:  

Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường Nguyễn 
Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 

+ Thành phần, 
số lượng hồ sơ: 

a) 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 04/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 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): 

- 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); 

- 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). 

3. Một trong các giấy tờ về 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): 

- 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 
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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. 

4. Một trong các giấy tờ về quyền sở hữu cây lâu năm 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; 

5. 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). 

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. 
b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ) 

+ Thời hạn giải 
quyết: 

Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian 
này không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử 
dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi 
phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. 

 Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng 
đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày 
làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết. 
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+ Đối tượng 
thực hiện thủ 
tục hành chính: 

 Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở 
nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước 
ngoài. 

+ Cơ quan thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân  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 quyền sử 

dụng đất 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. 
+ Kết quả thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.   
-  Giấy chứng nhận.   

+ Lệ phí: 

           Lệ phí địa chính: 
          - Trường hợp cấp Giấy chứng nhận chỉ chứng nhận về quyền sử 
dụng đất: 100.000đ/giấy; 

   - Trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản 
gắn liền với đất hoặc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất: 500.000đ/giấy. 

+ Tên mẫu 
đơn, mẫu tờ 
khai: 

- Mẫu số 04a/ĐK: 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 04b/ĐK: Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ 
sở hữu chung tài sản gắn liền với đất. 

- Mẫu số 04d/ĐK: Danh sách tài sản gắn liền với đất trên cùng 
một thửa đất. 

(Mẫu đơn được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-
BTNMT và công khai trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai) 

+ Yêu cầu, 
điều kiện thực 
hiện thủ tục 
hành chính:  

          Không 

+ Căn cứ pháp 
lý của thủ tục 
hành chính: 

- Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; có hiệu lực từ ngày 
01/7/2014. 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; có 
hiệu lực từ ngày 01/7/2014. 

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.  

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.  

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài 
chính; có hiệu lực từ ngày 17/02/2014. 

 - Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của UBND 
tỉnh về việc quy định mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Hưng 
Yên. 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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) 

 

 

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:........................................................................... 
 
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 
                   - Cấp GCN đối với 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) 

4.3. Cây lâu năm: 
a) Loại cây chủ yếu:………………; 
b) Diện tích: ……………………. m2; 
c) Sở hữu chung:.………… m2,   
    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 : ………………………..……………………………………………………. 
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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 …... 
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 

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

Địa chỉ Ghi chú Ký tên Loại giấy 
tờ Số 

Ngày, 
tháng, năm 

cấp 

Cơ quan 
cấp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (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 

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  cây lâu năm)  

Thời hạn sở 
hữu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 Người kê khai 

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu - nếu có) 
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12. Thủ tục:  Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng 
đất đã được cấp Giấy chứng nhận 

+ Trình tự thực 
hiện:   
 

a) Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
thuộc  Sở Tài nguyên và Môi trường. 

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.  

b) 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; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng 
đất. 

c) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 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 quyền sử 
dụng đất trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc. 

d) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 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. 

đ) 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 quyền sử 
dụng đất. 

e) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất  
- Cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, 

cơ sở dữ liệu đất đai;  
  - Chuyển Giấy chứng nhận cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thuộc Sở Tài nguyên và môi trường để trao Giấy chứng nhận cho 
người được cấp đã nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính  
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g) Người được cấp Giấy chứng nhận nộp lại bản chính giấy tờ 
theo quy định trước khi nhận Giấy chứng nhận.  

+ Cách thức 
thực hiện:  

Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 
Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường Nguyễn Văn 
Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 

+ Thành phần, 
số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
* 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 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 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): 

- 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). 

-Sơ đồ nhà ở (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). 

3.Giấy chứng nhận đã được cấp theo quy định của pháp luật về 
đất đai. 

4. 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 về quyền sở hữu nhà ở đối với trường hợp 
chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (bản sao giấy tờ đã 
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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): 

- 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. 

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. 

4.Giấy chứng nhận đã được cấp theo quy định của pháp luật về 
đất đai. 

5. 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 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 
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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. 

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 không đồng thời là người sử dụng đất. 
b) Số lượng hồ sơ:  01  (bộ) 

+ Thời hạn giải 
quyết: 

Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời 
gian này không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của 
người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng 
đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. 

 Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng 
đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày 
làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết. 

+ Đối tượng 
thực hiện thủ 
tục hành chính: 

Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở 
nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước 
ngoài. 

+ Cơ quan thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

- 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 quyền 

sử dụng đất 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. 
+ Kết quả thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

         - Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.   
          - Giấy chứng nhận.   

+ Lệ phí: 

Lệ phí địa chính  
   Trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản 

gắn liền với đất hoặc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất: 500.000đ/giấy. 

+ Tên mẫu 
đơn, mẫu tờ 
khai: 

- Mẫu số 04a/ĐK: 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 04b/ĐK: Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ 
sở hữu chung tài sản gắn liền với đất. 

- Mẫu số 04d/ĐK: Danh sách tài sản gắn liền với đất trên cùng 
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một thửa đất. 
(Mẫu đơn được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-

BTNMT và công khai trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai) 

+ Yêu cầu, 
điều kiện thực 
hiện thủ tục 
hành chính:  

Không  

+ Căn cứ pháp 
lý của thủ tục 
hành chính: 

- Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; có hiệu lực từ ngày 
01/7/2014. 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; 
có hiệu lực từ ngày 01/7/2014. 

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.  

  - Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.  

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài 
chính; có hiệu lực từ ngày 17/02/2014. 

  - Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của UBND 
tỉnh về việc quy định mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Hưng 
Yên. 

 



 
 

125 

 

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

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) 

 

 

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:........................................................................... 
 
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 
                   - Cấp GCN đối với 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) 

4.3. Cây lâu năm: 
a) Loại cây chủ yếu:………………; 
b) Diện tích: ……………………. m2; 
c) Sở hữu chung:.………… m2,   
    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 : …………………………..……………………………………………………. 
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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 …... 
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 

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

Địa chỉ Ghi chú Ký tên Loại giấy 
tờ Số 

Ngày, 
tháng, năm 

cấp 

Cơ quan 
cấp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (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 

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 cây lâu năm)  

Thời hạn sở 
hữu 

(1) (2) (3) (4) (5) (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 

+ Trình tự thực 
hiện:   
 

a) Người đang được Nhà nước giao đất để quản lý  nộp hồ sơ tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

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.  

b) 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; chuyển hồ sơ tới Văn phòng đăng ký quyền sử dụng 
đất. 

c) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện các công việc: 
- 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); 

- Cập nhật thông tin thửa đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở 
dữ liệu đất đai (nếu có). 

+ Cách thức 
thực hiện:  

          Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
thuộc  Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường Nguyễn 
Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 

+ Thành phần, 
số lượng hồ sơ: 

a) 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 04/ĐK; 
2. Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất 

để quản lý (nếu có); 
3. Sơ đồ hoặc trích đo địa chính thửa đất, khu đất được giao quản lý 

(nếu có). 
b) Số lượng hồ sơ:  01  (bộ) 

+ Thời hạn giải 
quyết: 

Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian 
này không bao gồm 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 thủ 
tục hành chính: 

- 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; 

+ Cơ quan thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi 
trường. 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân 
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cấp thực hiện (nếu có): Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử 

dụng đất cấp tỉnh. 
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. 

+ Kết quả thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý. 
 

+ Lệ phí:         Không 

+ Tên mẫu 
đơn, mẫu tờ 
khai: 

- Mẫu số 04a/ĐK: 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 04b/ĐK: Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ 
sở hữu chung tài sản gắn liền với đất. 

- Mẫu số 04c/ĐK: Danh sách các thửa đất nông nghiệp của cùng 
một người sử dụng, người được giao quản lý đất. 

- Mẫu số 08a/ĐK: Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất 
của tổ chức, cơ sở tôn giáo. 

- Mẫu số 08b/ĐK: Thống kê các thửa đất (kèm theo Báo cáo rà 
soát hiện trạng quản lý, sử dụng đất). 

(Mẫu đơn được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-
BTNMT và công khai trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai) 

+ Yêu cầu, 
điều kiện thực 
hiện thủ tục 
hành chính:  

        Không  

+ Căn cứ pháp 
lý của thủ tục 
hành chính: 

- Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; có hiệu lực từ ngày 
01/7/2014. 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; có 
hiệu lực từ ngày 01/7/2014. 

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014. 

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.  
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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) 

 

 

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:........................................................................... 
 
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 
                   - Cấp GCN đối với 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) 

4.3. Cây lâu năm: 
a) Loại cây chủ yếu:………………; 
b) Diện tích: ……………………. m2; 
c) Sở hữu chung:.………… m2,   
    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 : …………………………..……………………………………………………. 
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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 …... 
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 

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

Địa chỉ Ghi chú Ký tên Loại giấy 
tờ Số 

Ngày, 
tháng, năm 

cấp 

Cơ quan 
cấp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (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 

(m2) Mục đích sử dụng đất Thời hạn 
sử dụng đất Nguồn gốc sử dụng đất 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
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. 

…...…..., ngày …...  tháng …...  năm …... 
Người viết đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có) 
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 Tên tổ chức báo cáo:………… 
Địa chỉ:..……………….……… 

 
Số:       /BC 

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

 
.............…, ngày ..... tháng  .... năm 20..... 

Mẫu số 08a/ĐK 

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): 

Loại tài sản 
Diện tích XD 
hoặc diện tích 
chiếm đất (m2) 

Diện tích 
sàn (công 

xuất) 

Hình thức sở 
hữu chung, 

riêng 

Đặc điểm của tài sản 
(số tầng, kết cấu, cấp 
hạng công trình; loại  

cây lâu năm) 

Thời hạn 
sở hữu 

      
      
      

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 

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 
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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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 Đơn vị báo cáo:………… 
 

……. ………………. ……… 
 

THỐNG KÊ CÁC THỬA ĐẤT 
(Kèm theo Báo cáo rà soát hiện trạng quản lý          

sử dụng đất số …… ngày …… tháng …… năm…… ) 

Mẫu số 08b/ĐK 

 
Ghi chú: Mẫu này lập cho toàn bộ diện tích đất của tổ chức và lập theo thứ tự từng tờ bản 

đồ, từng thửa đất; 
 Cột 5: ghi tên người đang sử dụng do thuê, mượn đất, lấn chiếm đất, được phân làm nhà ở; 
 Cột 6: ghi rõ hình thức “Thuê đất” hoặc”Mượn đất, lấn chiếm đất, được phân làm nhà ở,…”.    
 Cội 8: đối với công trình xây dựng thì ghi diện tích xây dựng; đối với  cây lâu năm thì ghi 

diện tích có cây và loại cây chủ yếu 
 

Người lập 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Đại diện của tổ chức sử dụng đất 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có) 

 
 

 
 
 
 
 

Số 
tờ 

bản 
đồ 

Số 
thửa 
đất 

Diện 
tích 
(m2) 

Mục đích 
sử dụng 

Tên tổ chức, hộ 
gia đình, cá 

nhân khác đang 
sử dụng (nếu có) 

Nguồn gốc 
sử dụng 

Tài sản gắn liền với 
đất (ghi loại tài sản, 

diện tích XD, số 
tầng, kết cấu, đặc 

điểm khác) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
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14. 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:   
 

a) 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 và trả kết quả thuộc  
Sở Tài nguyên và Môi trường. 

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.  

- Trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, 
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 quyền sử dụng đất 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.  

- Chủ đầu tư dự án phát triển 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. 

b) 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 và trả kết quả thuộc Sở 
Tài nguyên và Môi trường. 

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. 

c) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Văn phòng 
đăng ký quyền sử dụng đất. 

d) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 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 quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 
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với đất quy định tại Điều 37 của Nghị định này;  
- 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;  

đ) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nhận Giấy chứng nhận 
và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trao Giấy chứng 
nhận cho người được cấp.  

+ Cách thức 
thực hiện:  

        Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.  

Chủ đầu tư hoặc người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 
mua nhà ở, công trình xây dựng của Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở 
nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và 
Môi trường  

(Địa chỉ Sở Tài nguyên và Môi trường: Số 437 đường Nguyễn Văn 
Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 

+ Thành phần, 
số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
a)Thành phần hồ sơ đối với Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở: 
1. Quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy 

phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư. 
2. Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500; 

giấy phép xây dựng (nếu có). 
3. 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 triển nhà ở (trừ trường hợp được miễn hoặc chậm nộp theo quy 
định của pháp luật).  

4. Sơ đồ nhà, đất đã xây 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. 

5. Báo cáo kết quả thực hiện dự án. 
b) Thành phần hồ sơ đối với người mua nhà là tổ chức, người Việt 

Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 
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. Hợp đồng về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà 

ở, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật. 
3. Biên bản bàn giao nhà, đất, công trình xây dựng. 

* Số lượng hồ sơ:  01  (bộ) 

+ Thời hạn giải 
quyết: 

Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.  
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng 

đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày 
làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết. 
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+ Đối tượng 
thực hiện thủ 
tục hành chính: 

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 thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi 
trường. 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân 
cấp thực hiện (nếu có): Không. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử 
dụng đất 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. 

+ Kết quả thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.   
- Giấy chứng nhận.   

+ Lệ phí: 

- Trường hợp cấp giấy chứng nhận chỉ chứng nhận về quyền sử 
dụng đất: 100.000đ/giấy; 

  - Trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản 
gắn liền với đất hoặc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất: 500.000đ/giấy. 

+ Tên mẫu 
đơn, mẫu tờ 
khai: 

- Mẫu số 04a/ĐK: 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 04b/ĐK: Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ 
sở hữu chung tài sản gắn liền với đất. 

(Mẫu đơn được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-
BTNMT và công khai trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường và Tổng cục Quản lý đất đai) 

- Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư (Ban hành kèm theo Thông 
tư số 03/2014/TT-BXD của Bộ xây dựng). 

+ Yêu cầu, 
điều kiện thực 
hiện TTHC:  

        Không  

+ Căn cứ pháp 
lý của thủ tục 
hành chính: 

- Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; có hiệu lực từ ngày 
01/7/2014. 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; có 
hiệu lực từ ngày 01/7/2014. 

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.  

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài 
chính; có hiệu lực từ ngày 17/02/2014. 

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.  

- Thông tư số 03/2014/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2014 của 
Bộ xây dựng; có hiệu lực từ ngày 08/4/2014. 

- Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của UBND 
tỉnh về việc quy định mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Hưng 
Yên. 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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) 

 

 

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:........................................................................... 
 
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 
                   - Cấp GCN đối với 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) 

4.3. Cây lâu năm: 
a) Loại cây chủ yếu:………………; 
b) Diện tích: ……………………. m2; 
c) Sở hữu chung:.………… m2,   
    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 : …………………………..……………………………………………………. 
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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 …... 
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 

Giấy tờ pháp nhân, nhân thân của người sử 
dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất Địa chỉ Ghi chú Ký tên 

Loại giấy tờ Số Ngày, tháng, 
năm cấp Cơ quan cấp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (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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15. 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 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   

+ Trình tự thực 
hiện:   
 

a) Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 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.  

b) Cơ quan 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 tới Văn phòng đăng ký quyền 
sử dụng đất cấp tỉnh. 

c) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 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 phải đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng của địa 
phương ba số liên tiếp (chi phí đăng tin do người đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất trả). 

- 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 
quyền sử dụng đất 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 Văn phòng 
đăng ký quyền sử dụng đất hướng dẫn các bên nộp đơn đến cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định. 

+ Cách thức 
thực hiện:  

Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường Nguyễn 
Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 

+ Thành phần, 
số lượng hồ sơ: 

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 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; 
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+ 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) 

+ Thời hạn giải 
quyết: 

Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian 
này không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử 
dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi 
phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. 

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng 
đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày 
làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết. 

+ Đối tượng 
thực hiện thủ 
tục hành chính: 

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 thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi 
trường 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân 
cấp thực hiện (nếu có): Không. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử 
dụng đất cấp tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã. 
+ Kết quả thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.   
- Giấy chứng nhận.   

+ Lệ phí: 

- Trường hợp cấp giấy chứng nhận chỉ chứng nhận về quyền sử 
dụng đất: 100.000đ/giấy; 

- Trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản 
gắn liền với đất hoặc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất: 500.000đ/giấy. 

- Chi phí đăng tin do người đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trả. 

+ Tên mẫu 
đơn, mẫu tờ 
khai: 

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 
09/ĐK; 

(Mẫu đơn được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-
BTNMT và công khai trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai) 

+ Yêu cầu, 
điều kiện thực 
hiện thủ tục 

Không  
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hành chính:  

+ Căn cứ pháp 
lý của thủ tục 
hành chính: 

- Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; có hiệu lực từ ngày 
01/7/2014. 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; có 
hiệu lực từ ngày 01/7/2014. 

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.  

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.  

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài 
chính; có hiệu lực từ ngày 17/02/2014. 

- Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của UBND 
tỉnh  về việc quy định mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Hưng 
Yên. 
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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 
   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) 

 

 

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

 
 

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 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 nôngnghiệp khi hêt hạn sử dụng) 

……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 
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; 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:  

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 

+ Trình tự thực 
hiện:   
 

a) Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

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 thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một 
phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký quyền 
sử dụng đất 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.  

b) 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; chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. 

c) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 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: 

- 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. 

Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận thì lập hồ sơ trình cơ quan 
có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất. 

- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu 
đất đai. 

- Chuyển Giấy chứng nhận cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
thuộc Sở Tài nguyên và môi trường để trao Giấy chứng nhận cho 
người được cấp. 

 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 quyền sử dụng đất 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. 
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. 

d) Người được cấp Giấy chứng nhận nộp lại bản chính giấy tờ 
theo quy định trước khi nhận Giấy chứng nhận. 
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+ Cách thức 
thực hiện:  

          Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường Nguyễn 
Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 

+ Thành phần, 
số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
- 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 theo quy định. 

- 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.  
b) Số lượng hồ sơ:  01  (bộ) 

+ Thời hạn giải 
quyết: 

Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.  
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng 

đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày 
làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết. 

+ Đối tượng 
thực hiện thủ 
tục hành 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, doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư. 

+ Cơ quan thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  
+ Sở Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp cấp mới Giấy 

chứng nhận. 
+ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh đối với trường 

hợp 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): Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử 

dụng đất. 
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan 

thuế, kho bạc. 
+ Kết quả thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

- 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: - Xác nhận vào Giấy chứng nhận: 50.000 đồng/trường hợp     - Cấp 
giấy chứng nhận mới: 100.000 đồng/trường hợp         

+ Tên mẫu 
đơn, mẫu tờ 
khai: 

Không 

+ Yêu cầu, 1. Có Giấy chứng nhận (trừ trường hợp tất cả người nhận thừa kế 
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điều kiện thực 
hiện thủ tục 
hành chính 
(nếu có):  

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất 
đều là người 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: 
a) 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, 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 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:  

+ Tổ chức, cơ sở tôn giáo, 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. 

c) 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: 
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- 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. 

đ) 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: 
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+ 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 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. 

e) 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. 

g) 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. 

+ Căn cứ pháp 
lý của thủ tục 
hành chính: 

- Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; có hiệu lực từ ngày 
01/7/2014. 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; có 
hiệu lực từ ngày 01/7/2014. 

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.  

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.  

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài 
chính; có hiệu lực từ ngày 17/02/2014. 

- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 13/3/2015.  

- Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của UBND 
tỉnh  về việc quy định mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Hưng 
Yên. 
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17. 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:   
 

a) Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

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.  

b) 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. 

c) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất lập hồ sơ để cho bên mua, 
bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất, 
chuyển hồ sơ cho cơ quan tài nguyên và môi trường có thẩm quyền 
tiếp nhận hồ sơ cho thuê đất. 

d) Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ 
sơ 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; ký hợp đồng thuê đất đối với bên mua, nhận góp vốn bằng tài sản 
gắn liền với đất thuê; thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế về việc 
hết hiệu lực của hợp đồng thuê đất đối với người bán, người góp vốn 
bằng tài sản. 

đ) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi hợp đồng thuê đất 
cho người mua, người nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê; 
chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; 
Chuyển Giấy chứng nhận cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 
Sở Tài nguyên và môi trường để trao Giấy chứng nhận cho người được 
cấp. 

+ Cách thức 
thực hiện:  

          Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường Nguyễn 
Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 

+ Thành phần, 
số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
- Hợp đồng, văn bản mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với 

đất 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) 

+ Thời hạn giải 
quyết: 

Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trong đó, 
10 ngày cho thủ tục đăng ký biến động về mua, góp vốn tài sản và 20 
ngày cho thủ tục thuê đất. 

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng 
đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày 
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làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết. 
+ Đối tượng 
thực hiện thủ 
tục hành chính: 

Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư. 

+ Cơ quan thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

- 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 quyền sử 

dụng đất cấp tỉnh. 
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ 

quan thuế, kho bạc 
+ Kết quả thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.   
- Giấy chứng nhận.   
- Hợp đồng thuê đất.   

+ Lệ phí: 50.000 đồng/trường hợp 
+ Tên mẫu 
đơn, mẫu tờ 
khai: 

Không 

+ Yêu cầu, 
điều kiện thực 
hiện thủ tục 
hành chính 
(nếu có):  

a) 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. 

b) 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. 

c) 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. 

+ Căn cứ pháp 
lý của thủ tục 
hành chính: 

- Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; có hiệu lực từ ngày 
01/7/2014. 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; có 
hiệu lực từ ngày 01/7/2014. 

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.  

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.  

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài 
chính; có hiệu lực từ ngày 17/02/2014. 
       - Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của UBND 



156 
 

tỉnh  về việc quy định mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Hưng 
Yên. 
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18. Thủ tục:  Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất  

+ Trình tự thực 
hiện:   
 

a) Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài đã 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 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi 
trường. 

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.  

b) 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. 

c) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng 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 thuê, cho thuê lại, bên góp 
vốn. Trường hợp cho thuê, cho thuê lại đất trong khu công nghiệp và 
trường hợp góp vốn 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 nhận 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 hạn sử dụng đất kết thúc cùng với thời điểm xóa 
cho thuê, cho thuê lại đất, xóa góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà 
người sử dụng đất không có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất hoặc không 
được cơ quan nhà nước có thẩm 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. 

- Chuyển Giấy chứng nhận cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để trao Giấy chứng nhận cho 
người đăng ký. 

+ Cách thức 
thực hiện:  

         Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường Nguyễn 
Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 

+ Thành phần, 
số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
- 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, 
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khu kinh tế và 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) 

+ Thời hạn giải 
quyết: 

Không quá 05 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; 
không quá 03 ngày làm việc đối với trường hợp xóa đăng ký cho thuê, 
cho thuê lại quyền sử dụng đất. 

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng 
đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày 
làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết. 

+ Đối tượng 
thực hiện thủ 
tục hành chính: 

Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án 
đầu tư, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

+ Cơ quan thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký quyền sử 
dụng đất cấp tỉnh. 

 - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân 
cấp thực hiện (nếu có): Không. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử 
dụng đất cấp tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. 
+ Kết quả thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

- 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: - Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận: 50.000 đồng/trường hợp      
- Cấp giấy chứng nhận mới: 100.000 đồng/trường hợp         

+ Tên mẫu 
đơn, mẫu tờ 
khai: 

Không 

+ Yêu cầu, 
điều kiện thực 
hiện thủ tục 
hành chính 
(nếu có):  

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.  

+ Căn cứ pháp 
lý của thủ tục 
hành chính: 

- Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; có hiệu lực từ ngày 
01/7/2014. 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; có 
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hiệu lực từ ngày 01/7/2014. 
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.  
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.  
- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài 

chính; có hiệu lực từ ngày 17/02/2014. 
        - Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của UBND 
tỉnh  về việc quy định mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Hưng 
Yên. 
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19. 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 (trừ doanh nghiệp); thỏa 
thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 
với đất của nhóm người sử dụng đất  

+ Trình tự thực 
hiện:   
 

a) 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 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 và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

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 thực hiện đối với một phần thửa đất thì người sử dụng 
đất đề nghị Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 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. 

b) 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. 

c) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 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; 

- 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; 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; 



161 
 

- Cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu 
đất đai. 

- Chuyển Giấy chứng nhận cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để trao Giấy chứng nhận cho 
người sử dụng đất. 

+ Cách thức 
thực hiện:  

Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất nộp 
hồ sơ hoặc tổ chức đã thực hiện việc xử lý quyền sử dụng đất, tài sản 
gắn liền với 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 thay người nhận quyền 
sử dụng đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên 
và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường Nguyễn Văn Linh, phường 
Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 

+ Thành phần, 
số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
1. Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 

09/ĐK; 
2. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; 
3. 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 
nhóm người sử dụng đất chung, nhóm chủ sở hữu chung tài sản gắn 
liền với đất. 

4. Trường hợp phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu tài sản gắn liền với đất của tổ chức phải có văn bản chia, tách, 
hợp nhất, sáp nhập tổ chức theo quy định của pháp luật. 
b) Số lượng hồ sơ:  01  (bộ) 

+ Thời hạn giải 
quyết: 

Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.  
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng 
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đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày 
làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết. 

+ Đối tượng 
thực hiện thủ 
tục hành chính: 

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 thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký quyền 
sử dụng đất cấp tỉnh. 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân 
cấp thực hiện (nếu có): Không. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử 
dụng đất cấp tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan thuế, kho bạc. 
+ Kết quả thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

- 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: 
       - Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận: 50.000 đồng/trường 
hợp      

- Cấp giấy chứng nhận mới: 100.000 đồng/trường hợp         

+ Tên mẫu 
đơn, mẫu tờ 
khai: 

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 
09/ĐK; 

(Mẫu đơn được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-
BTNMT và công khai trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai) 

+ Yêu cầu, 
điều kiện thực 
hiện thủ tục 
hành chính:  

 
          Không 

+ Căn cứ pháp 
lý của thủ tục 
hành chính: 

- Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; có hiệu lực từ ngày 
01/7/2014. 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; có 
hiệu lực từ ngày 01/7/2014. 

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.  

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.  

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài 
chính; có hiệu lực từ ngày 17/02/2014. 
        - Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của UBND 
tỉnh  về việc quy định mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Hưng 
Yên. 

 



163 
 

 
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 
   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) 

 

 

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

 
 

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 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 nôngnghiệp khi hêt hạn 

sử dụng) 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 
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; 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:  

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:   
 

a) Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- 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 người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử 
dụng đất kết hợp với đăng ký biến động về các nội dung của thủ tục 
này thì thực hiện thủ tục này đồng thời với thủ tục chuyển mục đích sử 
dụng đất. 

b) 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. 

c) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 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: 

- 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. 

- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu 
đất đai. 
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 c) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chuyển Giấy chứng nhận 
cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi 
trường để trao Giấy chứng nhận cho người được cấp. 

+ Cách thức 
thực hiện:  

Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 
Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường Nguyễn Văn 
Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 

+ Thành phần, 
số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
1. Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 

09/ĐK; 
2. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; 
3. Một trong các giấy tờ liên quan đến nội dung biến động:  
- 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; 

- 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 quyền sử 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 về quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất 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) 

+ Thời hạn giải 
quyết: 

Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.  
 Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng 

đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày 
làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết. 

+ Đối tượng 
thực hiện thủ 
tục hành chính: 

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 thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký quyền 
sử dụng đất cấp tỉnh. 

 - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân 
cấp thực hiện (nếu có): Không. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử 
dụng đất cấp tỉnh. 
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- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan 
quản lý nhà nước về nhà ở, xây dựng, nông nghiệp, thuế, kho bạc. 

+ Kết quả thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

- 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: 
       - Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận: 50.000 đồng/trường 
hợp      

- Cấp giấy chứng nhận mới: 100.000 đồng/trường hợp         

+ Tên mẫu 
đơn, mẫu tờ 
khai: 

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu 
số 09/ĐK (Mẫu đơn được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-
BTNMT và công khai trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường và Tổng cục Quản lý đất đai) 

+ Yêu cầu, 
điều kiện thực 
hiện thủ tục 
hành chính:  

Không 

+ Căn cứ pháp 
lý của thủ tục 
hành chính: 

- Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; có hiệu lực từ ngày 
01/7/2014. 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; có 
hiệu lực từ ngày 01/7/2014. 

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.  

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.  
       - Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài 
chính; có hiệu lực từ ngày 17/02/2014. 
        - Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của UBND 
tỉnh  về việc quy định mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Hưng 
Yên. 
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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 
   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) 

 

 

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

 
 

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 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



169 
 

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 nôngnghiệp khi hêt hạn 

sử dụng) 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 
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; 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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21. 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:   
 

a) Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

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.  

b) 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. 

c) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 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: 

- 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. 

 - Chuyển Giấy chứng nhận cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để trao Giấy chứng nhận cho 
người được cấp. 

+ Cách thức thực 
hiện:  

Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường Nguyễn 
Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 

+ Thành phần, 
số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
 1. Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu 

số 09/ĐK; 
2. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; 
3. Hợp đồng thuê đất đã lập; 
4. 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). 
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 b) Số lượng hồ sơ:  01  (bộ) 

+ Thời hạn giải 
quyết: 

Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.  
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng 

đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 
ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết. 

+ Đối tượng thực 
hiện thủ tục hành 
chính: 

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 thực 
hiện thủ tục hành 
chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký quyền 
sử dụng đất cấp tỉnh. 

 - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân 
cấp thực hiện (nếu có): Không. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền 
sử dụng đất cấp tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan thuế, kho bạc. 
+ Kết quả thực 
hiện thủ tục hành 
chính: 

- 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: 
      - Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận: 50.000 đồng/trường 
hợp      

- Cấp giấy chứng nhận mới: 100.000 đồng/trường hợp         

+ Tên mẫu đơn, 
mẫu tờ khai: 

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu 
số 09/ĐK. 

(Mẫu đơn được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-
BTNMT và công khai trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường và Tổng cục Quản lý đất đai) 

+ Yêu cầu, điều 
kiện thực hiện 
thủ tục hành 
chính:  

Không 

+ Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành 
chính: 

+ Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; có hiệu lực từ ngày 
01/7/2014. 

+ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; 
có hiệu lực từ ngày 01/7/2014. 

+ Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.  

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.  

+ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài 
chính; có hiệu lực từ ngày 17/02/2014. 
        - Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của UBND 
tỉnh  về việc quy định mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Hưng 
Yên. 
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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 
   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) 

 

 

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

 
 

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 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 nôngnghiệp khi hêt hạn 

sử dụng) 
……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 
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; 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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22. 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:   
 

a) Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
thuộc  Sở Tài nguyên và Môi trường 

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.  

b) 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; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng 
đất cấp tỉnh. 

c) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 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.  

+ Cách thức 
thực hiện:  

Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 
Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường Nguyễn Văn Linh, 
phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 

+ Thành phần, 
số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
1. Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 

09/ĐK. 
2. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp của một bên hoặc các bên liên 

quan. 
3. 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.  

4. 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) 

+ Thời hạn giải 
quyết: 

Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.  
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng 

đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày 
làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết. 

+ Đối tượng 
thực hiện thủ 
tục hành chính: 

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 thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký quyền 
sử dụng đất cấp tỉnh. 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân 
cấp thực hiện (nếu có): Không. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử 
dụng đất cấp tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. 
+ Kết quả thực 
hiện thủ tục 

- 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 
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hành chính: mới cấp.   
+ Lệ phí: 50.000 đồng/trường hợp  

+ Tên mẫu 
đơn, mẫu tờ 
khai: 

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu 
số 09/ĐK; 

(Mẫu đơn được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-
BTNMT và công khai trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường và Tổng cục Quản lý đất đai) 

+ Yêu cầu, 
điều kiện thực 
hiện thủ tục 
hành chính:  

Không  

+ Căn cứ pháp 
lý của thủ tục 
hành chính: 

+ Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; có hiệu lực từ ngày 
01/7/2014. 

+ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; 
có hiệu lực từ ngày 01/7/2014. 

+ Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.  

+ Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.  

+ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài 
chính; có hiệu lực từ ngày 17/02/2014. 

+ Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của UBND 
tỉnh về việc quy định mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Hưng 
Yên. 
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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 
   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) 

 

 

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

 
 

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 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 nôngnghiệp khi hêt hạn sử dụng) 

……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 

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; 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:  Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế  

+ Trình tự thực 
hiện:   
 

a) Người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn nộp hồ sơ đề nghị gia hạn 
sử dụng đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và 
Môi trường. 

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.  

b) 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; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng 
đất. 

c) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra và chuyển hồ sơ 
cho cơ quan tài nguyên và môi trường. 

d) 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 giao Văn 
phòng đăng ký quyền sử dụng đất 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 quyền sử 
dụng đất để thực hiện đăng ký. 

đ) 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; 

e) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm xác nhận 
gia hạn sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp; chuyển Giấy chứng 
nhận cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi 
trường để  trao Giấy chứng nhận cho người được cấp. 

g)  Đối với những 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. 

+ Cách thức 
thực hiện:  

Trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu là 06 tháng hoặc 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 thì người sử dụng đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có 
nhu cầu gia hạn nộp hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả thuộc  Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 
đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, 
tỉnh Hưng Yên) 

+ Thành phần, 
số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
1. Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo 

Mẫu số 09/ĐK;  
2. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; 
3. Bản sao Quyết định đầu tư bổ sung hoặc Giấy phép đầu tư hoặc 

Giấy chứng nhận đầu tư có thể hiện thời hạn hoặc điều chỉnh thời hạn 
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thực hiện dự án 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; 

4. Chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nếu có). 
b) Số lượng hồ sơ:  01  (bộ) 

+ Thời hạn giải 
quyết: 

Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 
 Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng 

đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày 
làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết. 

+ Đối tượng 
thực hiện thủ 
tục hành chính: 

Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ngoài khu 
công nghệ cao, khu kinh tế. 

+ Cơ quan thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký quyền 
sử dụng đất cấp tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử 
dụng đất cấp tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường. 
+ Kết quả thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.   
- Giấy chứng nhận đã xác nhận thay đổi.  

+ Lệ phí: 50.000 đồng/trường hợp  

+ Tên mẫu 
đơn, mẫu tờ 
khai: 

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu 
số 09/ĐK. 

(Mẫu đơn được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-
BTNMT và công khai trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường và Tổng cục Quản lý đất đai) 

+ Yêu cầu, 
điều kiện thực 
hiện thủ tục 
hành chính 
(nếu có):  

- 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. 

+ Căn cứ pháp 
lý của thủ tục 
hành chính: 

+ Luật số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực 
ngày 01 tháng 7 năm 2014 

+ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014, có hiệu 
lực ngày 01 tháng 7 năm 2014 

+ Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014, có 
hiệu lực ngày 05 tháng 7 năm 2014 

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.  

+ Thông tư 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 1 năm 2014, có hiệu lực 
ngày 17 tháng 2 năm 2014. 

+ Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của UBND 
tỉnh về việc quy định mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Hưng 
Yên. 
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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 
   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) 

 

 

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

 
 

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 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 nôngnghiệp khi hêt hạn sử dụng) 

……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………… 

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; 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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24. Thủ tục:  Tách thửa hoặc hợp thửa đất  

+ Trình tự thực 
hiện:   
 

a) Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
thuộc  Sở Tài nguyên và Môi trường 

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.  

b) 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; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng 
đất cấp tỉnh. 

c) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 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; chuyển Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 
ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  
để trao 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 quyền sử dụng 
đất 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; 
chuyển Giấy chứng nhận cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để 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 quyền sử dụng đất 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; chuyển Giấy 
chứng nhận cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trao cho người sử 
dụng đất. 

+ Cách thức 
thực hiện:  

Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 
Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường Nguyễn Văn 
Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 
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+ Thành phần, 
số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:  
1. Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK;  
2. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

+ Thời hạn giải 
quyết: 

Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng 

đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày 
làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết. 

+ Đối tượng 
thực hiện thủ 
tục hành chính: 

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 thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký quyền 
sử dụng đất cấp tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử 
dụng đất cấp tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. 
+ Kết quả thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.   
- Giấy chứng nhận.   

+ Lệ phí: Phí trích lục địa chính 20.000 đồng/ 1bản 

+ Tên mẫu 
đơn, mẫu tờ 
khai: 

Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK;  
(Mẫu đơn được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-

BTNMT và công khai trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường và Tổng cục Quản lý đất đai) 

+ Yêu cầu, 
điều kiện thực 
hiện thủ tục 
hành chính:  

Đủ điều kiện về diện tích tối thiểu tách thửa theo quy định tại 
Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND tỉnh 

+ Căn cứ pháp 
lý của thủ tục 
hành chính: 

+ Luật số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực 
ngày 01 tháng 7 năm 2014 

+ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014, có 
hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2014 

+ Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014, 
có hiệu lực ngày 05 tháng 7 năm 2014 

+ Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.  

+ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài 
chính, có hiệu lực ngày 17 tháng 2 năm 2014. 

+ Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND tỉnh 
Hưng Yên. 

+ Quyết định 09/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của UBND tỉnh 
Hưng Yên về việc quy định mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh 
Hưng Yên. 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 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) 

  
ĐƠN ĐỀ NGHỊ TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT 
 

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

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 số 

Tờ bản 
đồ số 

Địa chỉ thửa đất Số phát hành 
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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25. 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:   
 

a) Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
thuộc  Sở Tài nguyên và Môi trường 

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.  

b) Cơ quan 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 tới Văn phòng đăng ký 
quyền sử dụng đất. 

c) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 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 cơ quan có thẩm quyền xem xét, ký cấp đổi 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; 
d) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chuyển Giấy chứng 

nhận cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  để trao 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 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 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 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, 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 Văn phòng 
đăng ký quyền sử dụng đất 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 quyền sử dụng đất để quản lý. 

+ Cách thức 
thực hiện:  

Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 
Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường Nguyễn Văn 
Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 

+ Thành phần, 
số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
1. Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK; 
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2. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; 
3. 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 đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy 
chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng. 
b) Số bộ hồ sơ: 01 bộ 

+ Thời hạn giải 
quyết: 

Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 
Trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo 

vẽ lại bản đồ là không quá 50 ngày. 
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng 

đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày 
làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết. 

+ Đối tượng 
thực hiện thủ 
tục hành chính: 

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 thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi 
trường. 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân 
cấp thực hiện (nếu có): Không. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử 
dụng đất cấp tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã. 
+ Kết quả thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.   
- Giấy chứng nhận.   

+ Lệ phí: Lệ phí cấp lại Giấy chứng nhận là 50.000đ quy định tại Quyết định 
số 09/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của UBND tỉnh Hưng Yên.  

+ Tên mẫu 
đơn, mẫu tờ 
khai: 

Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK (Mẫu 
đơn được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT và 
công khai trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, Tổng cục Quản lý đất đai) 

+ Yêu cầu, 
điều kiện thực 
hiện thủ tục 
hành chính 
(nếu có):  

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 đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất; 
+ Căn cứ pháp 
lý của thủ tục 

- Luật số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực 
ngày 01 tháng 7 năm 2014. 
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hành chính: - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014, có 
hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2014. 

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014, có 
hiệu lực từ ngày 05 tháng 7 năm 2014. 

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.  

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014, có hiệu 
lực ngày 17 tháng 02 năm 2014. 

- Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của UBND 
tỉnh về việc quy định mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Hưng 
Yên. 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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) 

 

 

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: ...................................................................... 
 

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: ………………..…….……;  
   - Tờ bản đồ số:……………………….…;  

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

4.2. Thông tin thửa đất mới thay đổi: 
   - Thửa đất số: ……………..…….…….….;  
   - Tờ bản đồ số: ……………..…….……....;  
   - 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: ……………….……………; 
  - Diện tích XD (chiếm đất): ................. m2; 

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

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



190 
 

  -  .................................................................            -  .................................................................         

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 …... 

Người kiểm tra 
(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ) 

 

Ngày……. tháng…… năm …... 
Giám đốc 

(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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26. Thủ tục:  Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất 
 

+ Trình tự thực 
hiện:   
 

a) 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 đăng tin 
mất Giấy chứng nhận trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa 
phương. 

b) 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 nộp 01 bộ hồ 
sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở chuyển hồ sơ cho Văn 
phòng đăng ký quyền sử dụng đất.  

c) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm 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 cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký quyết 
định hủy 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; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu 
đất đai; chuyển Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 
ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
thuộc  Sở  để trao  cho người được cấp. 

+ Cách thức 
thực hiện:  

Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 
Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường Nguyễn Văn 
Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 

+ Thành phần, 
số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK; 
2. 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;  
3. Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, 

hỏa hoạn đối với trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa 
hoạn. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

+ Thời hạn giải 
quyết: 

Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng 

đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày 
làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết. 
 

+ Đối tượng 
thực hiện thủ 
tục hành 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 thực hiện dự án đầu 
tư, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

+ Cơ quan thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi 
trường 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử 
dụng đất cấp tỉnh. 
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- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã. 
+ Kết quả thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.   
- Quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất. 
- Giấy chứng nhận mới được cấp.   

+ Lệ phí: Lệ phí cấp lại Giấy chứng nhận là 50.000đ quy định tại Quyết định 
số 09/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của UBND tỉnh Hưng Yên.  

+ Tên mẫu 
đơn, mẫu tờ 
khai: 

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK 
(Mẫu đơn được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-

BTNMT và công khai trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường và Tổng cục Quản lý đất đai) 

+ Yêu cầu, 
điều kiện thực 
hiện thủ tục 
hành chính 
(nếu có):  

Sau 30 ngày, kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin 
đại chúng ở địa phương. 
 

+ Căn cứ pháp 
lý của thủ tục 
hành chính: 

- Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; có hiệu lực từ ngày 
01/7/2014. 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; có 
hiệu lực từ ngày 01/7/2014. 

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.  

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.  

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài 
chính; có hiệu lực từ ngày 17/02/2014. 

- Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của UBND 
tỉnh  về việc quy định mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Hưng 
Yên. 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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) 

 

 

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: ...................................................................... 
 

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: ………………..…….……;  
   - Tờ bản đồ số: ……………………….…;  
   - Diện tích: …….…...…….................. m2 
   - ………………………….…….…………… 
   - ………………………….….……………… 

4.2. Thông tin thửa đất mới thay đổi: 
   - Thửa đất số: ……………..…….…….….;  
   - Tờ bản đồ số:……………..…….……....;  
   - 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: ……………….……………; 
  - Diện tích XD (chiếm đất): ................. m2; 
  -  .................................................................    
 .....................................................................    

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

Người kiểm tra 
(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ) 

 
 
 
 

Ngày……. tháng…… năm …... 
Giám đốc 

(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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27. Thủ tục:          Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp  

+ Trình tự thực 
hiện:   
 

a) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp hồ 
sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở  để được đính chính.  

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  chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng 
ký quyền sử dụng đất.  

Trường hợp Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 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. 

b) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 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 Văn phòng đăng ký 
quyền sử dụng đất 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.  

 c) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở trao Giấy chứng nhận 
cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. 

+ Cách thức 
thực hiện:  

Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc  
Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường Nguyễn Văn 
Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 

+ Thành phần, 
số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
1. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.  
2. Đơn đề nghị đính chính Giấy chứng nhận đối với trường hợp 

phát hiện sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn 
liền với đất. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

+ Thời hạn giải 
quyết: 

Không quá 15 ngày. 
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng 

đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày 
làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết. 
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+ Đối tượng 
thực hiện thủ 
tục hành chính: 

Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, người 
Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài thực hiện dự án đầu tư. 

+ Cơ quan thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  
+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp Giấy chứng nhận 

đã cấp là lần đầu. 
+ Sở Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp Giấy chứng 

nhận đã cấp là cấp  biến động. 
 - 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 quyền sử 

dụng đất cấp tỉnh. 
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  
+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp người sử dụng đất, 

chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là 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 
được cấp Giấy chứng nhận lần đầu. 

+ Sở Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp người sử dụng 
đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là 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 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: Văn phòng đăng ký quyền sử 
dụng đất cấp tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. 
+ Kết quả thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.   
- Giấy chứng nhận.   

+ Lệ phí: 

Lệ phí đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản 
gắn liền với đất đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận là 50.000đ/giấy (quy 
định tại Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của UBND 
tỉnh Hưng Yên).  

+ Tên mẫu 
đơn, mẫu tờ 
khai: 

 

+ Yêu cầu, 
điều kiện thực 
hiện thủ tục 
hành chính:  

Không  

+ Căn cứ pháp 
lý của thủ tục 
hành chính: 

- Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; có hiệu lực từ ngày 
01/7/2014. 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; có 



197 
 

hiệu lực từ ngày 01/7/2014. 
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.  
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.  
- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài 

chính; có hiệu lực từ ngày 17/02/2014. 
- Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của UBND 

tỉnh về việc quy định mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Hưng 
Yên; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



198 
 

28. 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 

+ Trình tự thực 
hiện:   
 

a) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ 
tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  

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.  

b) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thông 
báo bằng văn bản cho cơ quan thanh tra cùng cấp thẩm tra; 

c) Cơ quan thanh tra có văn bản kết luận Giấy chứng nhận đã cấp 
không đúng quy định của pháp luật thì 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). 

d) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 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:  

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa 
chỉ: Số 437 đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố 
Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 

+ Thành phần, 
số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:  
1. Đơn phản ánh việc cấp Giấy chứng nhận không đúng quy định. 
2. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 
+ Thời hạn giải 
quyết: Không quy định 

+ Đối tượng 
thực hiện thủ 
tục hành 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, doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư. 

+ Cơ quan thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với Giấy chứng nhận đã cấp lần 

đầu. 
- Sở Tài nguyên và Môi trường đối với Giấy chứng nhận đã cấp 

sau khi thực hiện biến động. 
b) Cơ quan được ủy quyền: Sở Tài nguyên và Môi trường. 
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền 

sử dụng đất cấp tỉnh. 
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan thanh tra. 

+ Kết quả thực 
hiện thủ tục 

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.   
- Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận.  
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hành chính: 
+ Lệ phí: Không   
+ Tên mẫu 
đơn, mẫu tờ 
khai: 

 
Không   

+ Yêu cầu, 
điều kiện thực 
hiện thủ tục 
hành chính:  

Không  

+ Căn cứ pháp 
lý của thủ tục 
hành chính: 

- Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; có hiệu lực từ ngày 
01/7/2014. 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; có 
hiệu lực từ ngày 01/7/2014. 

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.  

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.  
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29. Thủ tục:  

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất đối với trường hợp chuyển đổi công ty, chia, tách, hợp 
nhất, sáp nhập doanh nghiệp 
(Trường hợp công ty trước khi chuyển đổi, bị chia tách, hợp nhất, 
sáp nhập doanh nghiệp đã được Nhà nước giao đất không thu tiền 
sử dụng đất hoặc được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất 
một lần cho cả thời gian thuê, được Nhà nước giao đất có thu tiền 
sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất đã nộp, tiền nhận chuyển quyền sử dụng đất đã trả 
không có nguồn từ ngân sách nhà nước) 

+ Trình tự thực 
hiện:   
 

a) Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- 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 người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử 
dụng đất kết hợp với đăng ký biến động về các nội dung của thủ tục 
này thì thực hiện thủ tục này đồng thời với thủ tục chuyển mục đích sử 
dụng đất. 

- Trường hợp thực hiện đối với một phần thửa đất thì người sử 
dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 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. 

b) 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. 

c) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 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: 

- 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 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;  

Giá đất để tính thu tiền thuê đất đối với trường hợp công ty 
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chuyển đổi, chia, tách, hợp nhất, nhận sáp nhập thuê đất trả tiền thuê 
hàng năm là giá đất đã xác định để tính tiền thuê đất đối với công ty 
trước khi chuyển đổi, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập nếu thời điểm 
chuyển đổi, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp thuộc chu kỳ 
05 năm ổn định tiền thuê đất và phải xác định lại theo quy định tại 
Nghị định số 46/2014/NĐ-CP khi hết chu kỳ 05 năm ổn định tiền thuê 
đất. 

- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu 
đất đai. 

 d) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chuyển Giấy chứng nhận 
cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trao Giấy chứng nhận cho người 
được cấp. 

+ Cách thức 
thực hiện:  

Người sử dụng đất sau khi chuyển đổi công ty, chia, tách, hợp nhất, sáp 
nhập doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 
Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường Nguyễn Văn Linh, 
phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 

+ Thành phần, 
số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
1. Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 

09/ĐK; 
2. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; 
3. Một trong các giấy tờ liên quan đến nội dung biến động:  
- 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;  

- Bản sao một trong các giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất 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) 

+ Thời hạn giải 
quyết: 

Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.  
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng 

đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày 
làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết. 

+ Đối tượng 
thực hiện thủ 
tục hành chính: 

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 thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký quyền 
sử dụng đất cấp tỉnh. 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân 
cấp thực hiện (nếu có): Không. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử 
dụng đất cấp tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan thuế, kho bạc. 
+ Kết quả thực 
hiện thủ tục 

- 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 
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hành chính: mới cấp.   

+ Lệ phí: 
       - Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận: 50.000 đồng/trường 
hợp      
       - Cấp giấy chứng nhận mới: 100.000 đồng/trường hợp         

+ Tên mẫu 
đơn, mẫu tờ 
khai: 

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 
09/ĐK; 

(Mẫu đơn được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-
BTNMT và công khai trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai) 

+ Yêu cầu, 
điều kiện thực 
hiện thủ tục 
hành chính:  

        Quyết định chia, tách doanh nghiệp phải xác định rõ từng doanh 
nghiệp được sử dụng đất sau khi chia, tách; quyền và nghĩa vụ sử dụng 
đất của từng doanh nghiệp sau khi chia, tách.  
        Trường hợp việc phân chia quyền sử dụng đất cho các doanh 
nghiệp sau khi chia, tách dẫn đến việc chia, tách thửa đất thì việc chia, 
tách thửa đất đó phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 
quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị; quy hoạch điểm dân cư nông thôn; 
quy hoạch nông thôn mới.  

+ Căn cứ pháp 
lý của thủ tục 
hành chính: 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; có hiệu lực từ 
ngày 01/7/2014. 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; có 
hiệu lực từ ngày 01/7/2014. 

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.  

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.  

- Thông tư 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 13/3/2015.  

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài 
chính; có hiệu lực từ ngày 17/02/2014. 
        - Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của UBND 
tỉnh  về việc quy định mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Hưng 
Yên. 
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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 
   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) 

 

 

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

 
 

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 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 ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ                                       
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(Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nôngnghiệp khi hêt hạn sử dụng) 
……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 
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; 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:  

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất 
không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm: 
a) 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;  
b) Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.  

+ Trình tự thực 
hiện:   
 

a) Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- 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.  

b) 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. 

c) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 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 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);  
 d) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chuyển Giấy chứng nhận 

cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trao Giấy chứng nhận cho người 
được cấp. 

+ Cách thức 
thực hiện:  

Người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nộp hồ sơ 
tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 
(Địa chỉ: Số 437 đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành 
phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 

+ Thành phần, 
số lượng hồ sơ: 

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 ban hành kèm Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT;  
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; 
b)Số lượng hồ sơ:  01  (bộ) 

+ Thời hạn giải 
quyết: 

Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.  
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng 

đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày 
làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết. 

+ Đối tượng 
thực hiện thủ 
tục hành chính: 

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 thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký quyền 
sử dụng đất cấp tỉnh. 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân 
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cấp thực hiện (nếu có): Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử 

dụng đất cấp tỉnh. 
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan thuế, kho bạc. 

+ Kết quả thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.   
- Giấy chứng nhận đã xác nhận thay đổi. 

+ Lệ phí:         50.000 đồng/trường hợp      

+ Tên mẫu 
đơn, mẫu tờ 
khai: 

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 
09/ĐK; 

(Mẫu đơn được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-
BTNMT và công khai trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai) 

+ Yêu cầu, 
điều kiện thực 
hiện thủ tục 
hành chính:  

 
Không  

+ Căn cứ pháp 
lý của thủ tục 
hành chính: 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; có hiệu lực từ 
ngày 01/7/2014. 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; có 
hiệu lực từ ngày 01/7/2014. 

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.  

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.  

- Thông tư 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 13/3/2015.  

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài 
chính; có hiệu lực từ ngày 17/02/2014. 
        - Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của UBND 
tỉnh  về việc quy định mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Hưng 
Yên. 
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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 
   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) 

 

 

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

 
 

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 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 nôngnghiệp khi hêt hạn sử dụng) 

……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 

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; 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 hành chính: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn 
liền với đất. 

- Trình tự thực hiện:   

Các bước thực hiện:  
Bước 1: Nộp hồ sơ: 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 tại Việt Nam 
nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. 
Bước 2: Kiểm tra hồ sơ: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra 
tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ 
hoặc không hợp lệ hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo 
quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ 
thẩm định hồ sơ sẽ hoàn thiện hồ sơ và trình Giám đốc 
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, nếu hồ sơ nộp sau 
15 giờ chiều thì viết giấy hẹn giao cho người nộp. 
Bước 3: Thẩm định hồ sơ 
Phòng thẩm định hồ sơ căn cứ tính pháp lý, tính đầy đủ, 
hợp lệ của hồ sơ sẽ hoàn thiện hồ sơ và trình Giám đốc 
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. 
Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để trình, cán bộ 
thẩm định hồ sơ hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh hồ sơ 
theo quy định.  
Bước 4: Trả kết quả thủ tục hành chính: Tại Văn phòng 
đăng ký quyền sử dụng đất.  

- Cách thức thực hiện:  
Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Văn phòng đăng ký quyền 
sử dụng đất (Địa chỉ: Số 70 đường An Vũ, phường Hiến 
Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
1. Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp (01) bản chính;  
2. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, hợp đồng thế 
chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với 
đất, hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với 
tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai có công 
chứng, chứng thực hoặc có xác nhận theo quy định của 
pháp luật (01 bản chính); 
3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (01 bản chính); 
4. Giấy phép xây dựng đối với các tài sản gắn liền với đất 
theo quy định của pháp luật phải xin phép xây dựng hoặc 
dự án đầu tư đã được phê duyệt trong trường hợp thế 
chấp bằng tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương 
lai, trừ trường hợp đồng thế chấp tài sản đó có công 
chứng, chứng thực hoặc có xác nhận tài sản đó không 
thuộc diện phải xin cấp phép xây dựng, không phải lập 
dự án đầu tư (01 bản sao có chứng thực); 
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5. Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu 
đăng ký thế chấp là người được ủy quyền (01 bản sao có 
chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất 
trình bản chính Văn bản ủy quyền thì chỉ cần nộp 01 bản 
sao để đối chiếu. 
6. Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường 
hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người 
sử dụng đất, mà tài sản đó đã được chứng nhận trên Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gắn liền với đất, thì người yêu cầu đăng ký nộp 
một (01) bộ hồ sơ đăng ký thế chấp gồm các giấy tờ tại 
mục 1, 2 , 3, 5. 
7. Trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất mà tài sản 
đó đã hình thành, nhưng chưa được chứng nhận quyền sở 
hữu trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thì người yêu 
cầu đăng ký nộp một (01) bộ hồ sơ đăng ký thế chấp gồm 
các loại giấy tờ như ở trên và hồ sơ đề nghị chứng nhận 
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại 
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 
2014 của Chính phủ. 
8. Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường 
hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời 
là người sử dụng đất. 
Trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất được tạo lập 
trên đất thuê của tổ chức nhận góp vốn bằng quyền sử 
dụng đất không hình thành pháp nhân mới mà chủ sở hữu 
tài sản đó chưa   được cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 
đất, thì người yêu cầu đăng ký nộp một (01) bộ hồ sơ 
đăng ký thế chấp gồm các giấy tờ tại mục 1, 2 , 3, 5. 
9. Trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất được tạo 
lập trên đất thuê của tổ chức nhận góp vốn bằng quyền sử 
dụng đất không hình thành pháp nhân mới mà chủ sở hữu 
tài sản đó đã   được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, 
thì người yêu cầu đăng ký nộp một (01) bộ hồ sơ đăng ký 
thế chấp gồm các giấy tờ tại mục 1, 2 , 3, 5 và hồ sơ đề 
nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 
theo quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 
tháng 05 năm 2014 của Chính phủ . 
10. Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành 
trong tương lai thì người yêu cầu đăng ký nộp một (01) 
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bộ hồ sơ đăng ký gồm các giấy tờ tại mục 1, 2 , 3, 4, 5. 
Trường hợp người sử dụng đất không đồng thời là chủ sở 
hữu tài sản gắn liền với đất thì người yêu cầu đăng ký 
nộp một (01) bộ hồ sơ đăng ký gồm các giấy tờ tại mục 1, 
2 , 3, 4, 5 và văn bản chứng minh sự thỏa thuận giữa 
người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản về việc đất được 
dùng để tạo lập tài sản gắn liền với đất có công chứng, 
chứng thực hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật 
(01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực). 
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giải quyết: 

1. Trong trường hợp hồ sơ đăng ký hợp lệ có một trong 
các loại Giấy chứng nhận đã được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền cấp qua các thời kỳ thì Văn phòng đăng ký 
quyền sử dụng đất có trách nhiệm giải quyết hồ sơ đăng 
ký ngay trong ngày nhận hồ sơ; nếu nhận hồ sơ sau 15 
giờ thì hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc 
tiếp theo. 
2. Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký quy định tại mục 1 
và mục 2 trên không tính thời gian thực hiện thủ tục cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với đất hoặc thời gian thực hiện 
việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 
trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục 
hành chính: 

Người sử dụng đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân 
nước ngoài có nhu cầu đăng ký. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục 
hành chính: 

Cơ quan thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử 
dụng đất  

- Kết quả thực hiện thủ tục 
hành chính: 

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đăng ký vào đơn, 
nội dung đăng ký được ghi nhận vào trang bổ sung đính 
kèm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, và hồ sơ địa 
chính. 

- Lệ phí: Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm (80.000 đồng/ Hồ sơ) 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản 
gắn liền với đất (Mẫu số 01/ĐKTC) 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục hành chính:  Không 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính: 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; 
- Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT 
ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư Pháp - Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; 
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 
2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
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- Quyết định 08/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của 
UBND tỉnh về việc quy định mức thu lệ phí đăng ký giao 
dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 .................... , ngày  ..  tháng  ...  năm  ......  

Mẫu số 01/ĐKTC 
 
PPHHẦẦNN  GGHHII  CCỦỦAA  CCÁÁNN  BBỘỘ  ĐĐĂĂNNGG  

KKÝÝ  
Thời điểm nhận hồ sơ:  
_ _ _ giờ _ _ _  phút, ngày _ _ _  / _ 
_ _  / _ _ _ _  
Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ: 
Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _  Số thứ tự _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ 

Cán bộ đăng ký 
(ký và ghi rõ họ, tên) 

 
ĐĐƠƠNN  YYÊÊUU  CCẦẦUU  ĐĐĂĂNNGG  KKÝÝ  TTHHẾẾ  CCHHẤẤPP  

QQUUYYỀỀNN  SSỬỬ  DDỤỤNNGG  ĐĐẤẤTT,,  TTÀÀII  SSẢẢNN  GGẮẮNN  LLIIỀỀNN  VVỚỚII  
ĐĐẤẤTT 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 
20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 

2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)  
Kính gửi: .........................................................................  
 .........................................................................................  

 

  
 

PPHHẦẦNN  KKÊÊ  KKHHAAII  CCỦỦAA  CCÁÁCC  BBÊÊNN  KKÝÝ  KKẾẾTT  HHỢỢPP  ĐĐỒỒNNGG  TTHHẾẾ  CCHHẤẤPP  

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 email (nếu có): .......... ........................................................................................... 
1.4.      Chứng minh nhân dân                        Hộ chiếu 
      Số: .................................................................................................................................  
     Cơ quan cấp……………………………. cấp ngày  ....... .. tháng  ..... …. năm   ..............  
            GCN đăng ký kinh doanh                 QĐ thành lập                       GP đầu tư  
     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 email (nếu có): .......... ............................................................................................ 
2.4.      Chứng minh nhân dân                Hộ chiếu  
     Số:..................................................................................................................................  
     Cơ quan cấp………………………………. cấp ngày  ... …… tháng  ……. năm  ..........  
            GCN đăng ký kinh doanh                  QĐ thành lập               GP đầu tư  
     Số:..................................................................................................................................  
     Cơ quan cấp………………………………. cấp ngày  ... … tháng  ... ….. năm  ..............  
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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):  ......................................... ; 
Loại đất   ........................ …………………………………………………………………... 
3.1.2. Địa chỉ thửa đất:  .......................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………….. 
3.1.3. Diện tích đất thế chấp:…………………………………………………………….m2 
     (ghi bằng chữ: ............................................................................................................ ) 
3.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: 
a) 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  ............  
b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất:  ...............................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
3.2. Tài sản gắn liền với đất:  
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 thế chấp:  ..............................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
4. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có) .......................... , ký kết ngày ....  tháng  ....  năm  .......  
5. Tài liệu kèm theo:  .........................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  

6. Phương thức nhận kết quả 
đăng ký: 

     Nhận trực tiếp  
     Nhận qua đường bưu điện (ghi rõ địa chỉ) 
…………………………………………………………
………………………………………………………… 

Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, 
phù hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
các thông tin đã kê khai. 
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BÊN THẾ CHẤP 
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN THẾ CHẤP 

ỦY QUYỀN) 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, 

 nếu là tổ chức) 
 
 
 
 

 
 
 
 

BÊN NHẬN THẾ CHẤP 
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN NHẬN THẾ CHẤP 

ỦY QUYỀN) 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, 

nếu là tổ chức) 

 
PPHHẦẦNN  CCHHỨỨNNGG  NNHHẬẬNN  CCỦỦAA  CCƠƠ  QQUUAANN  ĐĐĂĂNNGG  KKÝÝ    

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường): ...............  
 ............................................................................................................................................  
Chứng nhận việc thế chấp  ...............................................................................................  
đã được đăng ký theo những nội dung kê khai tại đơn này. 
                         

 .....................  ngày  ......  tháng ......  năm ...........  
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ 

(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu) 
 
 
 
 
 
 

 
 

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI 
1. Kê khai về bên thế chấp, bên nhận thế chấp: 
1.1. 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; 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 đăng ký 
kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư. 

1.2. 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 07/BSCB. 

2. Mô tả về tài sản thế chấp: 
2.1. Tại điểm 3.1.4.b: Kê khai giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 

và 5 Điều 50 Luật Đất đai (nếu không có GCN quyền sử dụng đất). Trường hợp có tên 
trong sổ đăng ký ruộng đất hoặc Sổ Địa chính thì ghi số trang, số quyển Sổ Địa chính, 
ngày, tháng, năm lập Sổ. 

2.2. 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.  
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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. 

2.3. 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 06/BSTS.  

3. Mục các bên thế chấp, bên nhận thế chấp ký tên: 
Trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản 

thì Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản phải ký và đóng dấu vào đơn tại bên nhận thế 
chấp; bên thế chấp và bên nhận thế chấp không phải ký và đóng dấu vào đơn. 
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32. Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp đã 
đăng ký 

- Trình tự thực hiện:   

Các bước thực hiện:  
Bước 1: Nộp hồ sơ: 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 
tại Việt Nam nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền 
sử dụng đất. 
Bước 2: Kiểm tra hồ sơ: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm 
tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy 
đủ hoặc không hợp lệ hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh 
theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán 
bộ thẩm định hồ sơ sẽ hoàn thiện hồ sơ và trình Giám 
đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, nếu hồ sơ 
nộp sau 15 giờ chiều thì viết giấy hẹn giao cho người 
nộp. 
Bước 3: Thẩm định hồ sơ 
Phòng thẩm định hồ sơ căn cứ tính pháp lý, tính đầy 
đủ, hợp lệ của hồ sơ sẽ hoàn thiện hồ sơ và trình Giám 
đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. 
Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để trình, cán bộ 
thẩm định hồ sơ hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh hồ 
sơ theo quy định.  
Bước 4: Trả kết quả thủ tục hành chính: Tại Văn phòng 
đăng ký quyền sử dụng đất 

- Cách thức thực hiện: 

 

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng 
đăng ký quyền sử dụng đất (Địa chỉ: Số 70 đường An 
Vũ, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh 
Hưng Yên) 
 

- Thành phần, số lượng hồ 
sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
1. Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã 
đăng ký (01) bản; 
2. Hợp đồng về việc thay đổi trong trường hợp các bên 
thoả thuận bổ sung, rút bớt tài sản thế chấp, thoả thuận 
rút bớt, bổ sung, thay thế một trong các bên ký kết hợp 
đồng thế chấp (01 bản chính) hoặc văn bản của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi tên, 
thay đổi loại hình doanh nghiệp, thay đổi một trong các 
bên ký kết hợp đồng thế chấp theo quyết định của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền (01 bản sao có chứng 
thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình 
bản chính văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm 
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quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu; 
3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (01 bản chính); 
4. Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu 
đăng ký là người được ủy quyền (01 bản sao có chứng 
thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình 
bản chính Văn bản ủy quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao 
để đối chiếu. 
5. Khi bên nhận thế chấp trong nhiều hợp đồng thế 
chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có sự 
thay đổi loại hình doanh nghiệp thì người yêu cầu đăng 
ký nộp một (01) bộ hồ sơ yêu cầu đăng ký thay đổi đối 
với tất cả các hợp đồng đó, hồ sơ gồm các giấy tờ tại 
mục 1, 3, 4 và văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền về việc thay đổi loại hình doanh nghiệp (01 bản 
sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng 
ký xuất trình bản chính văn bản đó thì chỉ cần nộp 01 
bản sao để đối chiếu; danh mục các hợp đồng thế chấp 
đã đăng ký (01 bản chính) 
6. Khi có sự thay đổi tên của bên nhận thế chấp mà 
không thuộc trường hợp quy định tại mục 5 hoặc thay 
đổi bên nhận thế chấp trong nhiều hợp đồng thế chấp 
quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thì người 
yêu cầu đăng ký nộp một (01) bộ hồ sơ yêu cầu đăng 
ký thay đổi tên hoặc thay đổi bên nhận thế chấp đối với 
tất cả các hợp đồng đó, hồ sơ gồm các giấy tờ tại mục 
1, 3, 4 và hợp đồng về việc thay đổi trong trường hợp 
các bên thoả thuận thay đổi bên nhận thế chấp (01 bản 
chính) hoặc văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền trong trường hợp thay đổi tên hoặc thay đổi bên 
nhận thế chấp theo quyết định của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền (01 bản sao có chứng thực), trừ trường hợp 
người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính văn bản đó 
thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu; danh mục các 
hợp đồng thế chấp đã đăng ký (01 bản chính); 
7. Trong trường hợp có yêu cầu đăng ký thay đổi tên 
của bên thế chấp thì người yêu cầu đăng ký nộp một 
(01) bộ hồ sơ yêu cầu đăng ký thay đổi gồm các giấy tờ 
tại mục 1, 2, 3, 4 và một (01) bộ hồ sơ yêu cầu xác 
nhận thay đổi tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 
quy định tại Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 
ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 
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trường; 
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 
 Trong ngày nhận hồ sơ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì 
hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp 
theo. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục 
hành chính: 

Người sử dụng đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người 
Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá 
nhân nước ngoài có nhu cầu đăng ký thay đổi nội dung 
thế chấp đã đăng ký. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục 
hành chính: 

c) Cơ quan thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký 
quyền sử dụng đất. 

- Kết quả thực hiện thủ tục 
hành chính: 

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đăng ký vào 
đơn, nội dung đăng ký được ghi vào trang bổ sung đính 
kèm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ địa 
chính. 

- Lệ phí: Lệ phí đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký 
(60.000 đồng/ hồ sơ). 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã 
đăng ký (Mẫu số 02/ĐKTĐ). 

- Yêu cầu, điều kiện thực 
hiện thủ tục hành chính:  Không 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính: 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; 
- Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT 
ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; 
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 
năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
- Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 
của UBND tỉnh về việc quy định mức thu lệ phí đăng 
ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 ..............................., ngày  .......  tháng  .........  năm  .............  

Mẫu số 02/ĐKTĐ 
 

PPHHẦẦNN  GGHHII  CCỦỦAA  CCÁÁNN  BBỘỘ  ĐĐĂĂNNGG  KKÝÝ  
Thời điểm nhận hồ sơ:  
_ _ _ giờ _ _ _  phút, ngày _ _ _  / _ _ _  / _ _ _ _  
Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ: 
Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _  Số thứ tự _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Cán bộ đăng ký 
(ký và ghi rõ họ, tên) 

 

ĐĐƠƠNN  YYÊÊUU  CCẦẦUU  ĐĐĂĂNNGG  KKÝÝ  TTHHAAYY  ĐĐỔỔII  
NNỘỘII  DDUUNNGG  TTHHẾẾ  CCHHẤẤPP  ĐĐÃÃ  ĐĐĂĂNNGG  KKÝÝ 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 
20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 

2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)  
Kính gửi: ...............................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  

 
  

 

PPHHẦẦNN  KKÊÊ  KKHHAAII  CCỦỦAA  NNGGƯƯỜỜII  YYÊÊUU  CCẦẦUU  ĐĐĂĂNNGG  KKÝÝ  TTHHAAYY  ĐĐỔỔII  

1. Người yêu cầu đăng ký       Bên thế chấp      Bên nhận thế chấp 
thay đổi:      Người được ủy 

quyền 
 

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 email (nếu có): ............... ............................................................................................ 
1.4.      Chứng minh nhân dân                               Hộ chiếu  
      Số: .................................................................................................................................  

Cơ quan cấp……………………………… cấp ngày  .... …… tháng  …… năm  ............  
             GCN đăng ký kinh doanh                     QĐ thành lập                        GP đầu tư  
      Số: .................................................................................................................................  

Cơ quan cấp………………………………… cấp ngày………… tháng ….. năm  ..........  
2. Tài sản đã đăng ký thế chấp: 
2.1. Quyền sử dụng đất                   
2.1.1. Thửa đất số: ......... ………………..; Tờ bản đồ số (nếu có):  .................................... ; 
   Loại 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: 
a) 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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b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất:  ...............................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
2.2. Tài sản gắn liền với đất:  
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 thế chấp:  ..............................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
3. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có) …………………, ký kết ngày .......  tháng  ....  năm  .....  
4. Nội dung yêu cầu thay đổi:  ..........................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
5. Tài liệu kèm theo:  .........................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  

6. Phương thức nhận kết quả 
đăng ký: 

     Nhận trực tiếp  
     Nhận qua đường bưu điện (ghi rõ địa chỉ) 
…………………………………………………………
…………………………………………………………. 

Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, 
phù hợp với thoả 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 ĐƯỢC BÊN THẾ CHẤP ỦY 

QUYỀN) 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức) 

BÊN NHẬN THẾ CHẤP 
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN NHẬN THẾ CHẤP 

ỦY QUYỀN) 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



222 
 

 
 

PPHHẦẦNN  CCHHỨỨNNGG  NNHHẬẬNN  CCỦỦAA  CCƠƠ  QQUUAANN  ĐĐĂĂNNGG  KKÝÝ    
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường): ................  
 ............................................................................................................................................  
Chứng nhận đã đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký theo những nội dung 
kê khai tại đơn này. 
                         

 ....................  ngày  .....  tháng.......  năm ..........  
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ 
(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu) 

 
 
 
 
 

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI 
1. Tại khoản 1: Người yêu cầu đăng ký thay đổi: 
1.1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi thuộc trường hợp nào trong số 03 trường hợp liệt 

kê tại khoản này thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng với trường hợp đó. 
1.2. Tại điểm 1.4: Nếu người yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký là 

cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân; 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 đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư. 

2. Tại khoản 2: Tài sản đã đăng ký thế chấp:  
2.1. Kê khai về tài sản đã đăng ký thế chấp đúng như nội dung trong đơn yêu cầu đăng 

ký thế chấp đã kê khai trước đó. 
2.2. Trường hợp trong mẫu số 02/ĐKTĐ không còn chỗ ghi nội dung kê khai về tài sản 

đã đăng ký thế chấp thì sử dụng mẫu số 06/BSTS. 
3. Tại khoản 4: Nội dung yêu cầu thay đổi: 
3.1. Trường hợp thay đổi một trong các bên thế chấp thì phải ghi đầy đủ các thông tin 

về bên thế chấp mới đó phù hợp với hợp đồng thế chấp, cụ thể: 
a) Đối với cá nhân là người Việt Nam ở trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân;  
b) Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ 

chiếu;  
c) Đối với tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định 

thành lập hoặc Giấy phép đầu tư. 
d) Khi cần kê khai thêm về bên thế chấp mới, bên nhận thế chấp mới mà không còn chỗ 

để ghi tại mẫu số 02/ĐKTĐ thì sử dụng mẫu số 07/BSCB. 
3.2. Trường hợp thay đổi nội dung liên quan đến tài sản thế chấp thì phải kê khai đầy đủ 

các thông tin về tài sản đó. Nội dung kê khai tương tự như nội dung kê khai trong đơn yêu 
cầu đăng ký. Khi cần kê khai thêm về tài sản thế chấp mà không còn chỗ ghi tại mẫu số 
02/ĐKTĐ thì ghi tiếp vào mẫu số 06/BSTS.  
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33. Thủ tục hành chính: Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế 
chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp 

- Trình tự thực hiện:  

Các bước thực hiện:  
Bước 1: Nộp hồ sơ: 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 tại Việt Nam 
nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.  
Bước 2: Kiểm tra hồ sơ: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra 
tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ 
hoặc không hợp lệ hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo 
quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ 
thẩm định hồ sơ sẽ hoàn thiện hồ sơ và trình Giám đốc 
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, nếu hồ sơ nộp sau 
15 giờ chiều thì viết giấy hẹn giao cho người nộp. 
Bước 3: Thẩm định hồ sơ 
Phòng thẩm định hồ sơ căn cứ tính pháp lý, tính đầy đủ, 
hợp lệ của hồ sơ sẽ hoàn thiện hồ sơ và trình Giám đốc 
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. 
Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để trình, cán bộ 
thẩm định hồ sơ hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh hồ sơ 
theo quy định.  
Bước 4: Trả kết quả thủ tục hành chính: Tại Văn phòng 
đăng ký quyền sử dụng đất 

- Cách thức thực hiện: 

 

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng đăng 
ký quyền sử dụng đất (Địa chỉ: Số 70 đường An Vũ, 
phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 
 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
- Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý 
tài sản thế chấp (02 bản chính); 
- Văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp (01 
bản chính) 
- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng 
ký là người được ủy quyền (01 bản sao có chứng thực), 
trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản 
chính Văn bản ủy quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối 
chiếu. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: Trong ngày nhận hồ sơ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn 
thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục 
hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục 
hành chính: 

c) Cơ quan thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền 
sử dụng đất. 
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- Kết quả thực hiện thủ tục 
hành chính: 

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ghi việc đăng ký 
văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp vào Sổ 
Địa chính và Sổ theo dõi biến động đất đai; 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. 

- Lệ phí: Lệ phí đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản 
đảm bảo (70.000 đồng/ Hồ sơ). 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài 
sản thế chấp (Mẫu số 04/ĐKVB). 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục hành chính:  Không 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính: 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; 
- Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT 
ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư Pháp - Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; 
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT  ngày 19 tháng 5 năm 
2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
- Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của 
UBND tỉnh về việc quy định mức thu lệ phí đăng ký giao 
dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  Tự do - Hạnh phúc 

 
 ..............................., ngày  .......  tháng  .........  năm  .............  

Mẫu số 04/ĐKVB 
 

PPHHẦẦNN  GGHHII  CCỦỦAA  CCÁÁNN  BBỘỘ  ĐĐĂĂNNGG  KKÝÝ  
Thời điểm nhận hồ sơ:  
_ _ _ giờ _ _ _  phút, ngày _ _ _  / _ _ _  / _ _ _ _  
Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ: 
Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _  Số thứ tự _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Cán bộ đăng ký 
(ký và ghi rõ họ, tên) 

 

ĐĐƠƠNN  YYÊÊUU  CCẦẦUU  ĐĐĂĂNNGG  KKÝÝ  VVĂĂNN  BBẢẢNN  TTHHÔÔNNGG  BBÁÁOO  
VVỀỀ  VVIIỆỆCC  XXỬỬ  LLÝÝ  TTÀÀII  SSẢẢNN  TTHHẾẾ  CCHHẤẤPP 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 
20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 

2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)  
Kính gửi: ...............................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  

 
  

 

PPHHẦẦNN  KKÊÊ  KKHHAAII  CCỦỦAA  NNGGƯƯỜỜII  YYÊÊUU  CCẦẦUU  ĐĐĂĂNNGG  KKÝÝ  VVĂĂNN  BBẢẢNN  TTHHÔÔNNGG  BBÁÁOO   

1. Người yêu cầu đăng ký văn bản       Bên thế chấp      Bên nhận thế chấp 
thông báo:      Người được ủy 

quyền 
 

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 email (nếu có): ........... ........................................................................................... 
1.4.      Chứng minh nhân dân                                Hộ chiếu  
     Số:..................................................................................................................................  

Cơ quan cấp ……………………………………… cấp ngày …… tháng …. năm  .......  
1.1.      GCN đăng ký kinh doanh                      QĐ thành lập                   GP đầu tư  
     Số:..................................................................................................................................  

Cơ quan cấp ………………………………………. cấp ngày ……tháng  .....  năm  ......  
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2. Mô tả tài sản đã đăng ký thế chấp được xử lý: 
2.1. Quyền sử dụng đất                   
2.1.1. Thửa đất số: ......... ……………..; Tờ bản đồ số (nếu có):  ........................................ ; 
    Loại 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: 
a) 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  .......  
b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất:  ...............................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  
2.2. Tài sản gắn liền với đất 
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 thế chấp:  ..............................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
3. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có) ............................... , ký kết ngày ...  tháng  ....  năm  .....  
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4. Thời gian và địa điểm xử lý tài sản:  ............................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
5. Các bên cùng nhận thế chấp (nếu có): 
5.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA)  ...................................................  
……………………………………………………………………………………………… 
Địa chỉ liên hệ:  ....................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………… 
5.2. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA)  ...................................................  
……………………………………………………………………………………………… 
Địa chỉ liên hệ:  ....................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………. 

6. Phương thức nhận kết quả 
đăng ký: 

     Nhận trực tiếp    
     Nhận qua đường bưu điện (ghi rõ địa chỉ) 
…………………………………………………………
………………………………………………………… 

Người yêu cầu đăng ký văn bản thông báo cam đoan những thông tin được kê khai 
trên đơn 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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PPHHẦẦNN  CCHHỨỨNNGG  NNHHẬẬNN  CCỦỦAA  CCƠƠ  QQUUAANN  ĐĐĂĂNNGG  KKÝÝ    
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường): ...............  
 ............................................................................................................................................  
Chứng nhận đã đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp theo những 
nội dung kê khai tại đơn này. 

 .....................  ngày  ......  tháng ......  năm ...........  
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ 

(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu) 
 

 
 
 
 
 
 

 
HƯỚNG DẪN KÊ KHAI 

1. Tại khoản 1: Người yêu cầu đăng ký văn bản thông báo: 
1.1. Người yêu cầu đăng ký văn bản thông báo thuộc trường hợp nào trong số 03 trường 

hợp liệt kê tại khoản này thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng với trường hợp đó. 
1.2. Tại điểm 1.4: Nếu người yêu cầu đăng ký văn bản thông báo là cá nhân trong nước 

thì kê khai về chứng minh nhân dân; 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 đăng ký kinh 
doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư. 

2. Tại khoản 2: Mô tả tài sản đã đăng ký thế chấp được xử lý: 
2.1. Kê khai về tài sản đã đăng ký thế chấp đúng như nội dung trong đơn yêu cầu đăng 

ký thế chấp đã kê khai trước đó. 
2.2. Trường hợp trong mẫu số 04/ĐKVB không còn chỗ ghi nội dung kê khai về tài sản 

thế chấp bị xử lý thì sử dụng mẫu số 06/BSTS. 
3. Tại khoản 4: 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 đã gửi cho bên thế chấp. 
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34. Thủ tục hành chính: Yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp 
do lỗi của người thực hiện đăng ký 

a. Trường hợp người thực hiện đăng ký tự phát hiện trong hồ sơ địa chính có sai sót về 
nội dung đã đăng ký do lỗi của mình thì người thực hiện đăng ký phải kịp thời báo cáo 
Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất xem xét, quyết định việc chỉnh lý 
thông tin trong hồ sơ địa chính và gửi văn bản thông báo về việc chỉnh lý thông tin đó 
cho người yêu cầu đăng ký theo địa chỉ ghi trên đơn yêu cầu đăng ký. 

b. Các trường hợp khác thực hiện như sau: 

- Trình tự thực hiện:   

Các bước thực hiện:  
Bước 1: Nộp hồ sơ: 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 tại Việt Nam 
nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.   
Bước 2: Kiểm tra hồ sơ: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra 
tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ 
hoặc không hợp lệ hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo 
quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ 
thẩm định hồ sơ sẽ hoàn thiện hồ sơ và trình Giám đốc 
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, nếu hồ sơ nộp sau 
15 giờ chiều thì viết giấy hẹn giao cho người nộp. 
Bước 3: Thẩm định hồ sơ 
Phòng thẩm định hồ sơ căn cứ tính pháp lý, tính đầy đủ, 
hợp lệ của hồ sơ sẽ hoàn thiện hồ sơ và trình Giám đốc 
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. 
Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để trình, cán bộ 
thẩm định hồ sơ hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh hồ sơ 
theo quy định.  
Bước 4: Trả kết quả thủ tục hành chính: Tại Văn phòng 
đăng ký quyền sử dụng đất 

- Cách thức thực hiện:  
Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Văn phòng đăng ký quyền 
sử dụng đất (Địa chỉ: Số 70 đường An Vũ, phường Hiến 
Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:  
- Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót (01 bản chính);  
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ghi trên Giấy 
chứng nhận đó có sai sót (01 bản chính); 
- Đơn yêu cầu đăng ký có chứng nhận của cơ quan đăng 
ký nếu phần chứng nhận nội dung đăng ký có sai sót (01 
bản chính); 
- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu sửa 
chữa sai sót là người được ủy quyền (01 bản sao có 
chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất 
trình bản chính Văn bản ủy quyền thì chỉ cần nộp 01 bản 
sao để đối chiếu. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 
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- Thời hạn giải quyết: Trong ngày nhận hồ sơ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn 
thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục 
hành chính: 

Người sử dụng đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân 
nước ngoài. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục 
hành chính: 

 Cơ quan thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử 
dụng đất. 

- Kết quả thực hiện thủ tục 
hành chính: 

- Đính chính thông tin sai sót về nội dung đăng ký trên 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ Địa chính, Sổ 
theo dõi biến động đất đai nếu có sai sót trên Giấy chứng 
nhận; 
- Chứng nhận vào Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót; 
- Cấp văn bản đính chính thông tin sai sót về nội dung 
đăng ký trên Đơn yêu cầu đăng ký nếu có sai sót trên 
Đơn yêu cầu đăng ký. 

- Lệ phí: Không 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót (Mẫu số 05/SCSS). 
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục hành chính:  Không 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính: 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; 
- Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT 
ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; 
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT  ngày 19 tháng 5 năm 
2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
- Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của 
UBND tỉnh về việc quy định mức thu lệ phí đăng ký giao 
dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



231 
 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 ..............................., ngày  .......  tháng  .........  năm  .............  

Mẫu số 05/SCSS 
 

PPHHẦẦNN  GGHHII  CCỦỦAA  CCÁÁNN  BBỘỘ  ĐĐĂĂNNGG  KKÝÝ  
Thời điểm nhận hồ sơ:  
_ _ _ giờ _ _ _  phút, ngày _ _ _  / _ _ _  / _ _ _ _  
Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ: 
Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _  Số thứ tự _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Cán bộ đăng ký 
(ký và ghi rõ họ, tên) 

 

ĐĐƠƠNN  YYÊÊUU  CCẦẦUU  SSỬỬAA  CCHHỮỮAA  SSAAII  SSÓÓTT 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 

20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 
2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)  

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

 
  

 

PPHHẦẦNN  KKÊÊ  KKHHAAII  CCỦỦAA  NNGGƯƯỜỜII  YYÊÊUU  CCẦẦUU  SSỬỬAA  CCHHỮỮAA  SSAAII  SSÓÓTT   

1. Người yêu cầu sửa chữa       Bên thế chấp      Bên nhận thế chấp 
sai sót:      Người được ủy 

quyền 
 

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 email (nếu có): ........... ............................................................................................ 
1.4.      Chứng minh nhân dân                          Hộ chiếu 
     Số:..................................................................................................................................  

Cơ quan cấp ……………………………………….. cấp ngày …… tháng  ...  năm  ......  
1.1.      GCN đăng ký kinh doanh                     QĐ thành lập                     GP đầu tư 
     Số:..................................................................................................................................  

Cơ quan cấp ………………………………………. cấp ngày …… tháng ….  năm  ......  
2. Tài sản đã đăng ký thế chấp: 
2.1. Quyền sử dụng đất                   
2.1.1. Thửa đất số: ......... ………………….; Tờ bản đồ số (nếu có):  ................................. ; 
   Loại 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: 
a) 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  .........  
b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất:  ...............................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
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2.2. Tài sản gắn liền với đất 
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 thế chấp:  ..............................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
3. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có) ............................... , ký kết ngày ...  tháng  ....  năm  .....  
4. Nội dung yêu cầu sửa chữa sai sót: 
4.1. Sai sót trong đơn yêu cầu đăng ký: ...........................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
4.2. Sai sót trong phần chứng nhận của cơ quan đăng ký: .............................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................   
5. Tài liệu kèm theo:  .........................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  

6. Phương thức nhận kết quả 
đăng ký: 

     Nhận trực tiếp 
     Nhận qua đường bưu điện (ghi rõ địa chỉ) 
…………………………………………………………
………………………………………………………… 

Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực và hoàn 
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai. 

 
BÊN THẾ CHẤP 

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN THẾ CHẤP ỦY 
QUYỀN) 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức) 
 
 
 
 
 
 
 

BÊN NHẬN THẾ CHẤP 
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN NHẬN THẾ CHẤP 

ỦY QUYỀN) 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức) 
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PPHHẦẦNN  CCHHỨỨNNGG  NNHHẬẬNN  CCỦỦAA  CCƠƠ  QQUUAANN  ĐĐĂĂNNGG  KKÝÝ    
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường): ................  
 ............................................................................................................................................  
Chứng nhận về việc đã sửa chữa sai sót theo những nội dung được kê khai tại đơn 
này. 
                         

 ....................  ngày  .....  tháng.......  năm ..........  
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ 

(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu) 
 
 
 
 

 
 

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI 
 

1. Tại khoản 1: Người yêu cầu sửa chữa sai sót: 
1.1. Người yêu cầu sửa chữa sai sót thuộc trường hợp nào trong số 03 trường hợp liệt kê 

tại khoản này thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng với trường hợp đó. 
1.2. Tại điểm 1.4: Nếu người yêu cầu sửa chữa sai sót là cá nhân trong nước thì kê khai 

về chứng minh nhân dân; 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 đăng ký kinh doanh 
hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư. 

2. Tại khoản 2: Tài sản đã đăng ký thế chấp: 
2.1. Kê khai về tài sản đã đăng ký thế chấp đúng như nội dung trong đơn yêu cầu đăng 

ký thế chấp đã kê khai trước đó.  
2.2. Trường hợp trong mẫu số 05/SCSS không còn chỗ ghi nội dung kê khai về tài sản 

đã đăng ký thế chấp cần sửa chữa sai sót thì sử dụng mẫu số 06/BSTS. 
3. Tại khoản 4: Nội dung yêu cầu sửa chữa sai sót: 
Kê khai nội dung bị sai sót cần sửa chữa và nội dung yêu cầu sửa chữa. Mỗi nội dung 

sửa chữa được kê khai cách nhau 01 dòng. 
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35. Thủ tục hành chính: Xoá đăng ký thế chấp 

- Trình tự thực hiện:   

Các bước thực hiện:  
Bước 1: Nộp hồ sơ: 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 tại Việt Nam 
nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. 
Bước 2: Kiểm tra hồ sơ: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra 
tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ 
hoặc không hợp lệ hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo 
quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ 
thẩm định hồ sơ sẽ hoàn thiện hồ sơ và trình Giám đốc 
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, nếu hồ sơ nộp sau 
15 giờ chiều thì viết giấy hẹn giao cho người nộp. 
Bước 3: Thẩm định hồ sơ 
Phòng thẩm định hồ sơ căn cứ tính pháp lý, tính đầy đủ, 
hợp lệ của hồ sơ sẽ hoàn thiện hồ sơ và trình Giám đốc 
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. 
Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để trình, cán bộ 
thẩm định hồ sơ hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh hồ sơ 
theo quy định.  
Bước 4: Trả kết quả thủ tục hành chính: Tại Văn phòng 
đăng ký quyền sử dụng đất 

- Cách thức thực hiện:  
Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Văn phòng đăng ký quyền 
sử dụng đất (Địa chỉ: Số 70 đường An Vũ, phường Hiến 
Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:                
- Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp (01 bản chính);  
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (01 bản chính); 
- Văn bản đồng ý xóa đăng ký thế chấp của bên nhận thế 
chấp trong trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký là bên 
thế chấp (01 bản chính); 

- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng 
ký là người được ủy quyền (01 bản sao có chứng thực), 
trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản 
chính Văn bản ủy quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao để 
đối chiếu. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

 - Thời hạn giải quyết: 
- Trong ngày nhận hồ sơ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì 
hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp 
theo. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục 
hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục 
hành chính: 

c) Cơ quan thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền 
sử dụng đất. 

- Kết quả thực hiện thủ tục - Xóa đăng ký trên trang bổ sung đính kèm của Giấy 
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hành chính: chứng nhận quyền sử dụng đất và xóa đăng ký trong Sổ 
Địa chính, Sổ theo dõi biến động đất đai theo quy định 
của pháp luật; 
- Chứng nhận việc xóa đăng ký giao dịch bảo đảm vào 
Đơn yêu cầu xóa đăng ký. 

- Lệ phí: 20.000 đồng/hồ sơ 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và 
tài sản gắn liền với đất (Mẫu số: 03/XĐK). 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục hành chính:  Không                                               

- Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính: 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; 
- Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT 
ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; 
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 
2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
- Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của 
UBND tỉnh về việc quy định mức thu lệ phí đăng ký giao 
dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 ..............................., ngày  .......  tháng  .........  năm  .............  

Mẫu số 03/XĐK 
 

PPHHẦẦNN  GGHHII  CCỦỦAA  CCÁÁNN  BBỘỘ  ĐĐĂĂNNGG  KKÝÝ  
Thời điểm nhận hồ sơ:  
_ _ _ giờ _ _ _  phút, ngày _ _ _  / _ _ _  / _ _ _ _  
Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ: 
Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _  Số thứ tự _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Cán bộ đăng ký 
(ký và ghi rõ họ, tên) 

 

ĐĐƠƠNN  YYÊÊUU  CCẦẦUU  XXOOÁÁ  ĐĐĂĂNNGG  KKÝÝ  TTHHẾẾ  CCHHẤẤPP  QQUUYYỀỀNN  SSỬỬ  
DDỤỤNNGG  ĐĐẤẤTT,,  TTÀÀII  SSẢẢNN  GGẮẮNN  LLIIỀỀNN  VVỚỚII  ĐĐẤẤTT 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 
20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 

2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)  
Kính gửi: ...............................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  

 
  

 

PPHHẦẦNN  KKÊÊ  KKHHAAII  CCỦỦAA  NNGGƯƯỜỜII  YYÊÊUU  CCẦẦUU  XXOOÁÁ  ĐĐĂĂNNGG  KKÝÝ  TTHHẾẾ  CCHHẤẤPP  

1. Người yêu cầu xóa       Bên thế chấp      Bên nhận thế chấp 
đăng ký thế chấp:      Người được ủy 

quyền 
 

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 email (nếu có): ............ ............................................................................................ 
1.4.      Chứng minh nhân dân                             Hộ chiếu 
    Số:...................................................................................................................................  
    Cơ quan cấp ……………………………… cấp ngày  .... … tháng  ... ….. năm  ..............  
             GCN đăng ký kinh doanh                        QĐ thành lập                      GP đầu tư  
     Số:..................................................................................................................................  

Cơ quan cấp ……………………………………. cấp ngày ……. tháng ….. năm  ........  
2. Yêu cầu xóa đăng ký thế chấp đối với các tài sản sau đây: 
2.1. Quyền sử dụng đất                   
2.1.1. Thửa đất số: ......... ………………..; Tờ bản đồ số (nếu có):  .................................... ; 
   Loại 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: 
a) 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  ..............  
b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất:  ...............................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  
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2.2. Tài sản gắn liền với đất:  
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 thế chấp:  ..............................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
3. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có) ............................... , ký kết ngày ...  tháng  ....  năm  .....  
4. Lý do xóa đăng ký:  .......................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................   
5. Tài liệu kèm theo:  .........................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  

6. Phương thức nhận kết quả 
đăng ký: 

     Nhận trực tiếp 
     Nhận qua đường bưu điện (ghi rõ địa chỉ) 
…………………………………………………………
………………………………………………………… 

Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, 
phù hợp với thoả 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 ĐƯỢC BÊN THẾ CHẤP ỦY 

QUYỀN) 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức) 

 
 

BÊN NHẬN THẾ CHẤP 
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN NHẬN THẾ CHẤP 

ỦY QUYỀN) 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức) 

 
 

 
PPHHẦẦNN  CCHHỨỨNNGG  NNHHẬẬNN  CCỦỦAA  CCƠƠ  QQUUAANN  ĐĐĂĂNNGG  KKÝÝ    

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường): ...............  
 ............................................................................................................................................  
Chứng nhận đã xoá đăng ký thế chấp theo những nội dung được kê khai tại đơn này. 
                         

 .....................  ngày  ......  tháng ......  năm ...........  
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ 

(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu) 
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HƯỚNG DẪN KÊ KHAI 

1. Tại khoản 1: Người yêu cầu xoá đăng ký thế chấp: 
1.1. Người yêu cầu xoá đăng ký thế chấp thuộc trường hợp nào trong số 03 trường hợp 

liệt kê tại khoản này thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng với trường hợp đó. 
1.2. Tại điểm 1.4: Nếu người yêu cầu xoá đăng ký thế chấp là cá nhân trong nước thì kê 

khai về chứng minh nhân dân; 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 đăng ký kinh doanh 
hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư. 

2. Tại khoản 2: Yêu cầu xoá đăng ký thế chấp: 
2.1. Kê khai các thông tin về tài sản đã đăng ký thế chấp đúng như nội dung trong đơn 

yêu cầu đăng ký thế chấp đã kê khai trước đó. 
2.2. Trường hợp trong mẫu số 03/XĐK không còn chỗ ghi nội dung kê khai về tài sản 

đã đăng ký thế chấp cần xóa thì sử dụng mẫu số 06/BSTS. 
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II. LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI TỐ CÁO 
 

1. Thủ tục:  Giải quyết tranh chấp đất đai 
- Trình tự thực hiện  - Chuẩn bị đơn, thư tài liệu có liên quan. 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND tỉnh hoặc Ban tiếp công 
dân của tỉnh. 
- Nhận kết quả trực tiếp tại UBND tỉnh hoặc qua hệ thống 
bưu chính. 

- Cách thức thực hiện  Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại UBND tỉnh hoặc 
qua hệ thống bưu chính. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
- Sổ theo dõi đơn, thư; 
- Đơn đề nghị giải quyết tranh chấp. 
- Các biên bản tài liệu khác có liên quan. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết  - Thời hạn kiểm tra 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. 
- Thời hạn giải quyết không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý 
giải quyết. 

- Đối tượng thực hiện TTHC Tổ chức, cá nhân 
- Cơ quan thực hiện TTHC a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.  

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, 
UBND cấp huyện, UBND cấp xã, các phòng, ban chuyên 
môn có liên quan của UBND tỉnh. 

- Kết quả của việc thực hiện 
TTHC 

Quyết định giải quyết tranh chấp 

- Phí, lệ phí Không                                                                   
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không 
- Căn cứ pháp lý của TTHC  -  Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013, có hiệu lực 

ngày 01/7/2014;  
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính 
phủ, có hiệu lực ngày 01/7/2014. 
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2. Thủ tục:  Giải quyết tố cáo 
- Trình tự thực hiện  - Chuẩn bị đơn, thư tài liệu có liên quan. 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Thanh tra Sở.  
- Nhận kết quả trực tiếp tại Thanh tra Sở. 

- Cách thức thực hiện  Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại tại Thanh tra Sở 
Tài nguyên và Môi trường hoặc qua hệ thống bưu chính 
(Địa chỉ Sở Tài nguyên và Môi trường: Số 437 đường 
Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng 
Yên, tỉnh Hưng Yên) 

- Thành phần, số lượng hồ sơ a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
- Sổ theo dõi đơn, thư khiếu nại, tố cáo; 
- Đơn tố cáo. 
- Các biên bản tài liệu khác có liên quan. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết  Thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày, kể từ ngày thụ lý 
giải quyết tố cáo; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải 
quyết là 90 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo. 
Trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền giải quyết tố 
cáo có thể gia hạn giải quyết một lần nhưng không quá 30 
ngày; đối với vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày. 

- Đối tượng thực hiện TTHC Tổ chức, cá nhân 
- Cơ quan thực hiện TTHC a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Tài nguyên và 

Môi trường.  
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền 
hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và 
Môi trường (Thanh tra Sở). 
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng, ban chuyên 
môn có liên quan đến lĩnh vực tố cáo. 

- Kết quả của việc thực hiện 
TTHC 

Quyết định hành chính 

- Phí, lệ phí Không                                                                   
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không 
- Căn cứ pháp lý của TTHC  - Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 

2011; 
- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 
2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Tố cáo; 
- Thông tư số 01/2009/TT-TTCP gày 15 tháng 12 năm 
2009 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải 
quyết tố cáo; 
- Chỉ thị số 36/2004/CT-TTg ngày 27/10/2004 của Thủ 
tướng Chính phủ v/v chấn chỉnh và tăng cường trách 
nhiệm của thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước trong 
công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
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3. Thủ tục:  Giải quyết khiếu nại lần 1 (lần đầu) 
- Trình tự thực hiện  - Chuẩn bị đơn, thư tài liệu có liên quan. 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Thanh tra Sở.  
- Nhận kết quả trực tiếp tại Thanh tra Sở. 

- Cách thức thực hiện  Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại tại Thanh tra Sở 
Tài nguyên và Môi trường hoặc qua hệ thống bưu chính 
(Địa chỉ Sở Tài nguyên và Môi trường: Số 437 đường 
Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng 
Yên, tỉnh Hưng Yên) 

- Thành phần, số lượng     hồ 
sơ 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
- Sổ theo dõi đơn, thư khiếu nại, tố cáo; 
- Đơn khiếu nại. 
- Các biên bản tài liệu khác có liên quan. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết  Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, 
kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn 
giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 
45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết. 

- Đối tượng thực hiện TTHC Tổ chức, cá nhân 
- Cơ quan thực hiện TTHC a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Tài nguyên và 

Môi trường.  
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền 
hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và 
Môi trường (Thanh tra Sở). 
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng, ban chuyên 
môn có liên quan đến lĩnh vực tố cáo. 

- Kết quả của việc thực hiện 
TTHC 

Quyết định hành chính 

- Phí, lệ phí Không                                                                   
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không 
- Căn cứ pháp lý của TTHC  - Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 

2011; 
- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu 
nại; 
- Chỉ thị số 36/2004/CT-TTg ngày 27/10/2004 của Thủ 
tướng Chính phủ v/v chấn chỉnh và tăng cường trách 
nhiệm của thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước trong 
công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
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4. Thủ tục:  Giải quyết khiếu nại lần 2 (lần hai) 
- Trình tự thực hiện  - Chuẩn bị đơn, thư tài liệu có liên quan. 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Thanh tra Sở. 
- Nhận kết quả trực tiếp tại Thanh tra Sở. 

- Cách thức thực hiện  Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Thanh tra Sở Tài 
nguyên và Môi trường hoặc qua hệ thống bưu chính (Địa 
chỉ Sở Tài nguyên và Môi trường: Số 437 đường Nguyễn 
Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh 
Hưng Yên) 

- Thành phần, số lượng hồ sơ a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
- Sổ theo dõi đơn, thư khiếu nại, tố cáo; 
- Đơn khiếu nại. 
- Các biên bản tài liệu khác có liên quan. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết  Thời hạn giải quyết khiếu nại lần 2 không quá 45 ngày, kể 
từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải 
quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 
ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết. 

- Đối tượng thực hiện TTHC Tổ chức, cá nhân 
- Cơ quan thực hiện TTHC a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Tài nguyên và 

Môi trường.  
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền 
hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và 
Môi trường (Thanh tra Sở). 
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng, ban chuyên 
môn có liên quan đến lĩnh vực tố cáo. 

- Kết quả của việc thực hiện 
TTHC 

Quyết định hành chính 

- Phí, lệ phí Không                                                                   
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không 
- Căn cứ pháp lý của TTHC  - Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 

2011; 
- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu 
nại; 
- Chỉ thị số 36/2004/CT-TTg ngày 27/10/2004 của Thủ 
tướng Chính phủ v/v chấn chỉnh và tăng cường trách 
nhiệm của thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước trong 
công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
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5. Thủ tục:  Tiếp công dân 
- Trình tự thực hiện  - Chuẩn bị đơn, thư tài liệu có liên quan. 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Thanh tra Sở. 
- Nhận kết quả trực tiếp tại Thanh tra Sở. 

- Cách thức thực hiện  Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Thanh tra Sở Tài 
nguyên và Môi trường hoặc qua hệ thống bưu chính (Địa 
chỉ Sở Tài nguyên và Môi trường: Số 437 đường Nguyễn 
Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh 
Hưng Yên) 

- Thành phần, số lượng hồ sơ a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
- Sổ theo dõi đơn, thư khiếu nại, tố cáo; 
- Đơn đề nghị, khiếu nại, tố cáo. 
- Các biên bản tài liệu khác có liên quan. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết  - Nếu không thuộc thẩm quyền, thì trả lời trực tiếp. 
- Nếu thuộc thẩm quyền, thì thời hạn giải quyết theo quy 
định của Luật Khiếu nại, tố cáo. 

- Đối tượng thực hiện TTHC Tổ chức, cá nhân 
- Cơ quan thực hiện TTHC a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Tài nguyên và 

Môi trường.  
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền 
hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và 
Môi trường (Thanh tra Sở). 
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng, ban chuyên 
môn có liên quan đến lĩnh vực tố cáo. 

- Kết quả của việc thực hiện 
TTHC 

Quyết định hành chính (nếu thuộc thẩm quyền); văn bản 
trả lời (không thuộc thẩm quyền) 

- Phí, lệ phí Không                                                                   
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không 
- Căn cứ pháp lý của TTHC  - Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 

2011; 
- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại; 
- Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 
2011; 
- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 
2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Tố cáo; 
- Thông tư số 07/2011/TT-TTCP ngày 28/07/2011 của 
Thanh tra Chính phủ hướng dẫn quy trình tiếp công dân; 
- Chỉ thị số 36/2004/CT-TTg ngày 27/10/2004 của Thủ 
tướng Chính phủ v/v chấn chỉnh và tăng cường trách 
nhiệm của thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước trong 
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công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; 
- Quyết định số 1131/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của 
Thanh tra Chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong 
hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
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6. Thủ tục:  Xử lý đơn thư 
- Trình tự thực hiện  - Chuẩn bị đơn, thư tài liệu có liên quan. 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Thanh tra Sở. 
- Nhận kết quả trực tiếp tại Thanh tra Sở. 

- Cách thức thực hiện  Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Thanh tra Sở Tài 
nguyên và Môi trường hoặc qua hệ thống bưu chính (Địa 
chỉ Sở Tài nguyên và Môi trường: Số 437 đường Nguyễn 
Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh 
Hưng Yên) 

- Thành phần, số lượng hồ sơ a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
- Sổ theo dõi đơn, thư khiếu nại, tố cáo; 
- Đơn kiến nghị của tổ chức hoặc cá nhân. 
- Các tài liệu khác có liên quan. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết  - Nếu đơn, thư kiến nghị không thuộc thẩm quyền, thời 
hạn  trả  lời  không qua 10 ngày kể từ ngày nhận được 
đơn. 
- Nếu đơn, thư kiến nghị thuộc thẩm quyền, thì thời hạn 
giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo. 

- Đối tượng thực hiện TTHC Tổ chức, cá nhân 
- Cơ quan thực hiện TTHC a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Tài nguyên và 

Môi trường.  
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền 
hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và 
Môi trường (Thanh tra Sở). 
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng, ban chuyên 
môn có liên quan đến lĩnh vực tố cáo. 

- Kết quả của việc thực hiện 
TTHC 

Quyết định hành chính (nếu thuộc thẩm quyền); văn bản 
trả lời (không thuộc thẩm quyền) 

- Phí, lệ phí Không                                                                   
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không 
- Căn cứ pháp lý của TTHC  - Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 

năm 2011; 
- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu 
nại; 
- Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 
2011; 
- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 
2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật tố cáo; 
- Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26 tháng 08 năm 
2010 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý 
đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên 
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quan đến khiếu nại, tố cáo; 
- Chỉ thị số 36/2004/CT-TTg ngày 27/10/2004 của Thủ 
tướng Chính phủ v/v chấn chỉnh và tăng cường trách 
nhiệm của thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước 
trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; 
- Quyết định số 1131/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của 
Thanh tra Chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong 
hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
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III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC 
 
1. Thủ tục Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất 
- Trình tự thực 
hiện: 
 

 
 
 

 

Các bước thực hiện: 
Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) thuộc Sở Tài nguyên và Môi 
trường 

Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 
+ Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, 

cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. 
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo 
cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để bổ sung hoàn thiện hồ sơ 
theo quy định. 

+ Trường hợp hồ sơ sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng yêu 
cầu theo quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ và thông 
báo rõ lý do cho tổ chức, các nhân đề nghị cấp phép. 

Bước 3:Thẩm định hồ sơ: 
+ Cơ quan cấp phép căn cứ tính pháp lý, tính đầy đủ, hợp lệ của hồ 

sơ thì trình cấp có thẩm quyền tờ trình về việc cấp giấy phép thăm dò 
nước dưới đất. 

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép, cơ quan cấp 
phép trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không cấp 
phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 

Bước 4: Quyết định cấp phép: Cấp có thẩm quyền xem xét, cấp 
giấy phép thăm dò cho các tổ chức, cá nhân 

Bước 5: Trả kết quả thủ tục hành chính: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ  
trả kết quả cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả. 

- Cách thức thực 
hiện: 

Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 
Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường Nguyễn Văn 
Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 

- Thành phần, số 
lượng hồ sơ. 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
- Đơn đề nghị cấp giấy phép (Mẫu số 01). 
- Đề án thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 

200m3/ng.đêm đến 3000m3/ng.đêm (Mẫu số 22) hoặc thiết kế giếng 
thăm dò đối với công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200m3/ng.đêm (Mẫu 
số 23). 

b) Số lượng hồ sơ:  02 bộ 
- Thời hạn giải 
quyết: 

    -Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
-Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện đề án, báo cáo 

thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá 
nhân đề nghị cấp phép nêu rõ những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện 
đề án, báo cáo. Thời gian bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại đề án, báo 
cáo không tính vào thời gian thẩm định đề án, báo cáo. Thời gian 
thẩm định sau khi đề án, báo cáo được bổ sung hoàn chỉnh là hai 
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mươi (20) ngày làm việc. 
- Đối tượng thực 
hiện thủ tục hành 
chính: 

Tổ chức, cá nhân  

- Cơ quan thực 
hiện thủ tục hành 
chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân 

cấp thực hiện (nếu có): 
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

- Kết quả thực 
hiện thủ tục hành 
chính: 

Giấy phép thăm dò nước dưới đất. 

- Lệ phí: Theo Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010 của 
UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa 
chính, lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng lệ phí cấp giấy 
phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, nước mặt, xả nước 
thải; Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010 của UBND 
tỉnh  về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính, lệ 
phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, nước 
mặt, xả nước thải. 

- Tên mẫu đơn, 
mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép (Mẫu số 01) 
- Đề án thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 

200m3/ng.đêm đến 3000m3/ng.đêm (Mẫu số 22)  
     - Thiết kế giếng thăm dò đối với công trình có lưu lượng nhỏ hơn 
200m3/ng.đêm (Mẫu số 23). 

- Yêu cầu, điều 
kiện thực hiện 
thủ tục hành 
chính: 

Theo quy định tại Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 
24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định điều kiện về 
năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên 
nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong 
hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước  

- Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành 
chính: 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13; Nghị định số 
201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; Thông tư số 
27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường; Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND 
ngày 20/7/2011 của UBND tỉnh ban hành quy định về cấp phép hoạt 
động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 
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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 nư ớc 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)./. 
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......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 thăm dò; trư ờng 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 to ạ độ các điểm góc giới hạn phạm vi bố trí 
công trình thăm dò theo h ệ 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; trư ờng 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 điều kiện địa 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. 
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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 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. 
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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 
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 
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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  

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. 
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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 
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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 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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2. Thủ tục Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất 
- Trình tự thực 
hiện: 
 
 
  

Các bước thực hiện: 
Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) thuộc Sở Tài nguyên và Môi 
trường 

Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 
+ Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, 

cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. 
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo 
cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

+ Trường hợp hồ sơ sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng 
yêu cầu theo quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ cho tổ 
chức, cá nhân và thông báo rõ lý do. 

 Bước 3:Thẩm định hồ sơ: 
+ Cơ quan cấp phép căn cứ tính pháp lý, tính đầy đủ, hợp lệ của 

hồ sơ thì trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép. 
+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép, cơ quan cấp 

phép trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không cấp 
phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 

Bước 4: Quyết định cấp phép: Cấp có thẩm quyền xem xét, ký 
quyết định gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước 
dưới đất cho các tổ chức, cá nhân 

Bước 5: Trả kết quả thủ tục hành chính: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ  
trả kết quả cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả 

- Cách thức thực 
hiện: 

Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 
Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường Nguyễn Văn 
Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 

- Thành phần, số 
lượng hồ sơ. 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
- Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung giấy phép (Mẫu 

02) 
- Báo cáo tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép (Mẫu 

24) 
- Bản sao giấy phép đã được cấp 
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ 

- Thời hạn giải 
quyết: 

    - Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
- Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện đề án, báo 

cáo thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo cho tổ chức, 
cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ những nội dung cần bổ sung, hoàn 
thiện đề án, báo cáo. Thời gian bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại đề 
án, báo cáo không tính vào thời gian thẩm định đề án, báo cáo. Thời 
gian thẩm định sau khi đề án, báo cáo được bổ sung hoàn chỉnh là 
hai mươi (20) ngày làm việc. 

- Đối tượng thực Tổ chức, cá nhân  
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hiện thủ tục hành 
chính: 
- Cơ quan thực 
hiện thủ tục hành 
chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân 

cấp thực hiện (nếu có): 
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi 

trường 
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

- Kết quả thực 
hiện thủ tục hành 
chính: 

Giấy phép thăm dò nước dưới đất (trường hợp gia hạn/điều 
chỉnh/cấp lại) 

- Lệ phí: Theo Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010 của 
UBND tỉnh Hưng Yên về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng 
lệ phí địa chính, lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng lệ 
phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, nước 
mặt, xả nước thải; Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 
12/4/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc quy định mức thu, 
quản lý và sử dụng lệ phí địa chính, lệ phí cấp giấy phép thăm dò, 
khai thác, sử dụng nước dưới đất, nước mặt, xả nước thải. 

- Tên mẫu đơn, 
mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất. (Mẫu 
02) 

- Báo cáo tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép (Mẫu 
24) 

- Yêu cầu, điều 
kiện thực hiện thủ 
tục hành chính: 

Theo quy định tại Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 
24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định điều kiện về 
năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên 
nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong 
hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước  

- Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành 
chính: 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13; Nghị định số 
201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; Thông tư số 
27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường; Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 15/2011/QĐ-
UBND ngày 20/7/2011 của UBND tỉnh ban hành quy định về cấp 
phép hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 
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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 DƯƠI 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 (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 ĐỊNH 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). 
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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 

 
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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3. Thủ tục Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 
- Trình tự thực 
hiện: 
 

Các bước thực hiện: 
Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả  (Bộ phận một cửa)  thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 
Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 
+ Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ 

sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. 
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo 
cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để bổ sung hoàn thiện hồ sơ 
theo quy định. 

+ Trường hợp hồ sơ sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng 
yêu cầu theo quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ và 
thông báo rõ lý do cho tổ chức, các nhân đề nghị cấp phép. 

Bước 3:Thẩm định hồ sơ: 
+ Cơ quan cấp phép căn cứ tính pháp lý, tính đầy đủ, hợp lệ của 

hồ sơ; sự đáp ứng các yêu cầu thì trình cấp có thẩm quyền cấp giấy 
phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép, cơ quan 
cấp phép trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do 
không cấp phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 

Bước 4: Quyết định cấp phép: Cấp có thẩm quyền xem xét, phê 
duyệt giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất cho các tổ chức, 
cá nhân 

Bước 5: Trả kết quả thủ tục hành chính: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ  
trả kết quả cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả 

- Cách thức thực 
hiện: 

Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 
Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường Nguyễn Văn 
Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 

- Thành phần, số 
lượng hồ sơ. 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
- Đơn đề nghị cấp giấy phép (Mẫu 03); 
- 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 đến 3000 m3/ngày đêm (Mẫu số 25) 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 
(Mẫu số 26); báo cáo hiện trạng khai thác đối với trường hợp công 
trình khai thác nước dưới đất đang hoạt động (Mẫu số 27) 

- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá (06) tháng 
tính đến thời điểm nộp hồ sơ. 

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 

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ 
- Thời hạn giải     - Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
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quyết: - Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện đề án, báo 
cáo thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo cho tổ chức, 
cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ những nội dung cần bổ sung, hoàn 
thiện đề án, báo cáo. Thời gian bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại đề 
án, báo cáo không tính vào thời gian thẩm định đề án, báo cáo. 
Thời gian thẩm định sau khi đề án, báo cáo được bổ sung hoàn 
chỉnh là hai mươi (20) ngày làm việc. 

- Đối tượng thực 
hiện thủ tục hành 
chính: 

Tổ chức, cá nhân  

- Cơ quan thực hiện 
thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân 

cấp thực hiện (nếu có): 
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

- Kết quả thực hiện 
thủ tục hành chính: 

Giấy phép khai thác nước dưới đất. 

- Lệ phí: Theo Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010 của 
UBND tỉnh Hưng Yên về việc quy định mức thu, quản lý và sử 
dụng lệ phí địa chính, lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử 
dụng lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới 
đất, nước mặt, xả nước thải; Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND 
ngày 12/4/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc quy định mức 
thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính, lệ phí cấp giấy phép thăm 
dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, nước mặt, xả nước thải. 

- Yêu cầu, điều kiện 
thực hiện thủ tục 
hành chính: 

Theo quy định tại Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 
24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định điều kiện về 
năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên 
nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo 
trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước  

- Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành 
chính: 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13; Nghị định số 
201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; Thông tư số 
27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 
24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 
15/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của UBND tỉnh ban hành quy 
định về cấp phép hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hưng 
Yên. 
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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 lượng giếng khai thác(hồ 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: 

Số 
hiệu 

Tọa 
độ(VN2000, 
kinh tuyến 
trục…, múi 

chiếu… 

Chiếu 
sâu đoạn 

thu 
nước(m) 

Lưu 
lượng(m3/ngày 

đêm) 

Chế độ khai 
thác(giờ/ngày 

đêm) 

Chiều 
sâu 
mực 
nước 
tĩnh 

Chiều 
sâu 
mực 
nước 
động 
lớn 
nhất 

Tầng 
chứa 
nước 
khai 
thác 

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 tr ữ 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 nư ớc dưới đất). 

-  Báo cáo hiện trạng khai thác (đối với trường hợp công trình khai thác nước dưới 
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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.  

- (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. 
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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: 
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 cơ sở các thông tin, số liệu 
được cập nhật sau khi thực hiện thăm 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 
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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 
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. 
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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 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 nước dưới đất: 
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 
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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. 

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 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  
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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. 
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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). 
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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) 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 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. 
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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. 

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 
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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, 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 
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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 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 
trình.  

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. 
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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). 
 
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. 
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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; 
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 
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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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4. Thủ tục Cấp gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước 

dưới đất 
- Trình tự thực hiện: 
 

Các bước thực hiện: 
Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) thuộc Sở Tài nguyên 
và Môi trường 

Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 
+ Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ 

sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ 
sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ 
thông báo cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ theo quy 
định. 

+ Trường hợp hồ sơ sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng 
yêu cầu theo quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ 
cho tổ chức, cá nhân và thông báo rõ lý do. 

Bước 3:Thẩm định hồ sơ: 
+ Cơ quan cấp phép căn cứ tính pháp lý, tính đầy đủ, hợp lệ 

của hồ sơ; sự đáp ứng các yêu cầu thì trình cấp có thẩm quyền 
cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới 
đất 

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép, cơ quan 
cấp phép trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do 
không cấp phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 

Bước 4: Quyết định cấp phép: Cấp có thẩm quyền xem xét, 
phê duyệt Giấy phép gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai 
thác nước dưới đất cho các tổ chức, cá nhân 

Bước 5: Trả kết quả thủ tục hành chính: Cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ trả kết quả cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả 

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường 
Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh 
Hưng Yên) 

- Thành phần, số 
lượng hồ sơ. 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
    - Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép (Mẫu 04) 
    - Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực 
hiện giấy phép (Mẫu 28). Trường hợp điều chỉnh giấy phép có 
liên quan đến quy mô công trình, số lượng giếng khai thác, mực 
nước khai thác thì phải nêu rõ phương án khai thác nước 
   - Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá (06) 
tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ; 
   - Bản sao giấy phép đã được cấp. 

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ 
     - Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
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    - Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện đề án, báo 
cáo thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo cho tổ 
chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ những nội dung cần bổ 
sung, hoàn thiện đề án, báo cáo. Thời gian bổ sung, hoàn thiện 
hoặc lập lại đề án, báo cáo không tính vào thời gian thẩm định đề 
án, báo cáo. Thời gian thẩm định sau khi đề án, báo cáo được bổ 
sung hoàn chỉnh là hai mươi (20) ngày làm việc. 

- Đối tượng thực hiện 
thủ tục hành chính: 

Tổ chức, cá nhân  

- Cơ quan thực hiện 
thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc 

phân cấp thực hiện (nếu có) 
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

- Kết quả thực hiện 
thủ tục hành chính: 

Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất (Mẫu gia hạn/điều 
chỉnh/cấp lại) 

- Lệ phí: Theo Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010 của 
UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí 
địa chính, lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng lệ phí 
cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, nước 
mặt, xả nước thải; Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 
12/4/2010 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và 
sử dụng lệ phí địa chính, lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, 
sử dụng nước dưới đất, nước mặt, xả nước thải. 

- Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai: 

- Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép(Mẫu 04) 
- Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực 

hiện giấy phép ( Mẫu 28). 
- Yêu cầu, điều kiện 
thực hiện thủ tục hành 
chính: 

Theo quy định tại Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 
24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định điều kiện 
về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài 
nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, 
báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước  

- Căn cứ pháp lý của 
thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13; Nghị định số 
201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; Thông tư số 
27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 
24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 
15/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của UBND tỉnh ban hành 
quy định về cấp phép hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn 
tỉnh Hưng Yên. 
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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)./. 
 
                                                                                                       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). 
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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. 
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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 



 293

5. Thủ tục Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt  
- Trình tự thực hiện: 
 

Các bước thực hiện: 
Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) thuộc Sở Tài nguyên 
và Môi trường 

Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 
+ Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ 

sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ 
sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông 
báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để bổ sung hoàn thiện 
hồ sơ theo quy định. 

+ Trường hợp hồ sơ sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng 
yêu cầu theo quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ và 
thông báo rõ lý do cho tổ chức, các nhân đề nghị cấp phép. 

Bước 3:Thẩm định hồ sơ: 
+ Cơ quan cấp phép căn cứ tính pháp lý, tính đầy đủ, hợp lệ của 

hồ sơ; sự đáp ứng các yêu cầu thì trình cấp có thẩm quyền tờ trình 
về việc cấp giấy phép và nội dung của giấy phép. 

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép, cơ quan 
cấp phép trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do 
không cấp phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 

Bước 4: Quyết định cấp phép: Cấp có thẩm quyền xem xét, ký 
quyết định cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho các tổ 
chức, cá nhân 

Bước 5: Trả kết quả thủ tục hành chính: Cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ  trả kết quả cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả  

- Cách thức thực 
hiện: 

Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường 
Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh 
Hưng Yên) 

- Thành phần, số 
lượng hồ sơ. 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
    - Đơn đề nghị cấp giấy phép (Mẫu 05); 
    - Đề án khai thác, sử dụng nước đối với trường hợp chưa có 
công trình khai thác (Mẫu 29); Báo cáo hiện trạng khai thác, sử 
dụng nước kèm theo quy trình vận hành đối với trường hợp có 
công trình khai thác (Mẫu 30 ) 
   - Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá (03) 
tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ; 
   - Sơ đồ vị trí công trình khai thác nước 
   - Trường hợp chưa có công trình khai thác nước mặt, hồ sơ đề 
nghị cấp giấy phép phải nộp trong giai đoạn đầu tư 

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ 
- Thời hạn giải 
quyết: 

    - Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
- Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện đề án, báo 

cáo thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo cho tổ 
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chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ những nội dung cần bổ 
sung, hoàn thiện đề án, báo cáo. Thời gian bổ sung, hoàn thiện 
hoặc lập lại đề án, báo cáo không tính vào thời gian thẩm định đề 
án, báo cáo. Thời gian thẩm định sau khi đề án, báo cáo được bổ 
sung hoàn chỉnh là hai mươi (20) ngày làm việc. 

- Đối tượng thực 
hiện thủ tục hành 
chính: 

Tổ chức, cá nhân  

- Cơ quan thực hiện 
thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc 

phân cấp thực hiện (nếu có) 
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

- Kết quả thực hiện 
thủ tục hành chính: 

Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt 

- Lệ phí: Theo Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010 của 
UBND tỉnh Hưng Yên về việc quy định mức thu, quản lý và sử 
dụng lệ phí địa chính, lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử 
dụng lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới 
đất, nước mặt, xả nước thải; Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND 
ngày 12/4/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc quy định mức 
thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính, lệ phí cấp giấy phép thăm 
dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, nước mặt, xả nước thải. 

- Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp phép xả nước thải vào nguồn nước ( Mẫu 05) 
  - Đề án khai thác, sử dụng nước đối với trường hợp chưa có công 
trình khai thác (Mẫu 29);  
- Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước kèm theo quy trình 
vận hành đối với trường hợp có công trình khai thác (Mẫu 30 ) 

- Yêu cầu, điều kiện 
thực hiện thủ tục 
hành chính: 

Theo quy định tại Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 
24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định điều kiện 
về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài 
nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, 
báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước  

- Căn cứ pháp lý của 
thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13; Nghị định số 
201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; Thông tư số 
27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 
24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 
15/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên 
Ban hành quy định về cấp phép hoạt động tài nguyên nước trên 
địa bàn tỉnh Hưng Yên; Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 
29/4/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định 
bảo vệ môi trường tỉnh Hưng Yên (đối với hồ sơ cấp giấy phép xả 
nước thải ) 
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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  
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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 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 d ựng, 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.  
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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.  
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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  

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 
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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 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 trình 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. 
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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  
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 
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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. 
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 
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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 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: 
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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 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 
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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 hình công trình 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 phép,…). 
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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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6. Thủ tục Cấp gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước 
mặt 

- Trình tự thực hiện: 
 

Các bước thực hiện: 
Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) thuộc Sở Tài nguyên 
và Môi trường 

Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 
+ Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ 

sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ 
sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ 
thông báo cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ theo quy 
định. 

+ Trường hợp hồ sơ sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng 
yêu cầu theo quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ 
cho tổ chức, cá nhân và thông báo rõ lý do. 

Bước 3:Thẩm định hồ sơ: 
+ Cơ quan cấp phép căn cứ tính pháp lý, tính đầy đủ, hợp lệ 

của hồ sơ; sự đáp ứng thì trình cấp có thẩm quyền tờ trình về 
việc cấp gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước 
mặt 

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép, cơ quan 
cấp phép trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do 
không cấp phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 

Bước 4: Quyết định cấp phép: Cấp có thẩm quyền xem xét, 
cấp phép gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước 
mặt cho các tổ chức, cá nhân 

Bước 5: Trả kết quả thủ tục hành chính: Cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ trả kết quả cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả 

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường 
Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh 
Hưng Yên) 

- Thành phần, số 
lượng hồ sơ. 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
    - Đơn đề nghị cấp giấy phép (Mẫu 06); 
    - Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực 
hiện giấy phép (Mẫu 31). 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 kèm theo đề án khai thác 
     - 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. 
   b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ 

- Thời hạn giải quyết:     - Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
- Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện đề án, báo 
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cáo thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo cho tổ 
chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ những nội dung cần bổ 
sung, hoàn thiện đề án, báo cáo. Thời gian bổ sung, hoàn thiện 
hoặc lập lại đề án, báo cáo không tính vào thời gian thẩm định đề 
án, báo cáo. Thời gian thẩm định sau khi đề án, báo cáo được bổ 
sung hoàn chỉnh là hai mươi (20) ngày làm việc. 

- Đối tượng thực hiện 
thủ tục hành chính: 

Tổ chức, cá nhân  

- Cơ quan thực hiện 
thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc 

phân cấp thực hiện (nếu có): 
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

- Kết quả thực hiện 
thủ tục hành chính: 

Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt 

- Lệ phí: Theo Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010 của 
UBND tỉnh  về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí 
địa chính, lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng lệ phí 
cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, nước 
mặt, xả nước thải; Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 
12/4/2010 của UBND tỉnh  về việc quy định mức thu, quản lý và 
sử dụng lệ phí địa chính, lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, 
sử dụng nước dưới đất, nước mặt, xả nước thải. 

- Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp phép xả nước thải vào nguồn nước ( Mẫu 06) 
- Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực 
hiện giấy phép ( Mẫu 31). 

- Yêu cầu, điều kiện 
thực hiện thủ tục hành 
chính: 

Theo quy định tại Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 
24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định điều kiện 
về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài 
nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, 
báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước  

- Căn cứ pháp lý của 
thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13; Nghị định số 
201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; Thông tư số 
27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 
24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 
15/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên 
ban hành quy định về cấp phép hoạt động tài nguyên nước trên 
địa bàn tỉnh Hưng Yên;  
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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. 
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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 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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7. Thủ tục Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước 
- Trình tự thực hiện: 
 

Các bước thực hiện: 
Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) thuộc Sở Tài nguyên 
và Môi trường 

Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 
+ Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ 

sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ 
sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông 
báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để bổ sung hoàn thiện 
hồ sơ theo quy định. 

+ Trường hợp hồ sơ sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng 
yêu cầu theo quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ và 
thông báo rõ lý do cho tổ chức, các nhân đề nghị cấp phép. 

Bước 3:Thẩm định hồ sơ: 
+ Cơ quan cấp phép căn cứ tính pháp lý, tính đầy đủ, hợp lệ của 

hồ sơ; sự đáp ứng thì trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép xả 
nước thải vào nguồn nước. 

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép, cơ quan 
cấp phép trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do 
không cấp phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 

Bước 4: Quyết định cấp phép: Cấp có thẩm quyền xem xét, cấp 
giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho các tổ chức, cá nhân 

Bước 5: Trả kết quả thủ tục hành chính: Cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ  trả kết quả cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả 

- Cách thức thực 
hiện: 

Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường 
Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh 
Hưng Yên) 

- Thành phần, số 
lượng hồ sơ. 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
    - Đơn đề nghị cấp giấy phép (Mẫu 09); 
    - Đề án xả nước thải vào nguồn nước (Mẫu 35) 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 (Mẫu 36) kèm theo 
quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp 
đang xả nước thải vào nguồn nước; 
    - 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; 
   - Sơ đồ vị trí khu vực xả nước thải. 
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. 
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   - Bản sao (có chứng thực của công chứng Nhà nước) những giấy 
tờ hợp lệ về pháp lý của tổ chức, quyền sử dụng đất theo quy định 
của pháp luật về đất đai tại nơi đạt công trình khai thác; hoặc nộp 
bản sao không có chứng thực kèm theo bản chính để đối chiếu. 

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ 
- Thời hạn giải 
quyết: 

    - Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
- Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện đề án, báo 

cáo thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo cho tổ 
chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ những nội dung cần bổ 
sung, hoàn thiện đề án, báo cáo. Thời gian bổ sung, hoàn thiện 
hoặc lập lại đề án, báo cáo không tính vào thời gian thẩm định đề 
án, báo cáo. Thời gian thẩm định sau khi đề án, báo cáo được bổ 
sung hoàn chỉnh là hai mươi (20) ngày làm việc. 

- Đối tượng thực 
hiện thủ tục hành 
chính: 

Tổ chức, cá nhân  

- Cơ quan thực hiện 
thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc 

phân cấp thực hiện (nếu có): 
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

- Kết quả thực hiện 
thủ tục hành chính: 

- Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. 
 

- Lệ phí: Theo Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010 của 
UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí 
địa chính, lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng lệ phí 
cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, nước 
mặt, xả nước thải; Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 
12/4/2010 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và 
sử dụng lệ phí địa chính, lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, 
sử dụng nước dưới đất, nước mặt, xả nước thải. 

- Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp phép xả nước thải vào nguồn nước ( Mẫu 09) 
    - Đề án xả nước thải vào nguồn nước (Mẫu 35) 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 (Mẫu 36) kèm theo quy trình 
vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp đang xả 
nước thải vào nguồn nước; 

- Yêu cầu, điều kiện 
thực hiện thủ tục 
hành chính: 

Theo quy định tại Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 
24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định điều kiện 
về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài 
nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, 
báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước  

- Căn cứ pháp lý của - Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13; Nghị định số 
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thủ tục hành chính: 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; Thông tư số 
27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 
24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 
15/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của UBND tỉnh ban hành 
quy định về cấp phép hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh 
Hưng Yên; Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 29/4/2010 
của UBND tỉnh về việc ban hành quy định bảo vệ môi trường tỉnh 
Hưng Yên (đối với hồ sơ cấp giấy phép xả nước thải ) 
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Mẫu 09 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIÁY 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) 
3.1. Nguồn nước tiếp nhận nước thải............................................................................(3) 
3.2. Vị trí xả nước thải: 
- Thôn, ấp/tổ, khu phố......................... huyện/quận, thị xã, thành phố….. tỉnh/ thành 
phố…………. 
- Tọa độ vị trí xả nước thải (hệ.......tọađộVN2000,kinhtuyếntrục,múichiếu). 
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/giờ 
- Lưu lượng xả lớn nhất: 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 
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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)  

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  
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- 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  
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 
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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: 
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 
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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 
59. 

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 60 
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 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 

                                         
59 Thực hiện trong trường hợp xả nước thải vào nguồn nước là sông, suối, hồ 
60 Các trường hợp xả nước thải ra biển; xả nước thải với quy mô dưới 20m3/ngày đêm và không chứa hóa chất độc hại thì không 
phải thực hiện nội dung Mục này 
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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 hình 
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. 
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- 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 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 
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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,…). 
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  
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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 61. 
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 62 
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 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. 

                                         
3 Thực hiện trong trường hợp xả nước thải vào nguồn nước là sông, suối, hồ 
4 Các trường hợp xả nước thải ra biển; xả nước thải với quy mô dưới 20m3/ngày đêm và không chứa hóa chất độc hại thì không phải 
thực hiện nội dung Mục này. 



331 
 

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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8. Thủ tục Cấp gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép xả nước thải 
- Trình tự thực hiện: 
 

Các bước thực hiện: 
Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) thuộc Sở Tài nguyên 
và Môi trường 

Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 
+ Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ 

sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ 
sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông 
báo cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

+ Trường hợp hồ sơ sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng 
yêu cầu theo quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ cho 
tổ chức, cá nhân và thông báo rõ lý do. 

Bước 3:Thẩm định hồ sơ: 
+ Cơ quan cấp phép căn cứ tính pháp lý, tính đầy đủ, hợp lệ của 

hồ sơ; sự đáp ứng thì trình cấp có thẩm quyền tờ trình về việc cấp 
gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung giấy phép. 

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép, cơ quan 
cấp phép trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do 
không cấp phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 

Bước 4: Quyết định cấp phép: Cấp có thẩm quyền xem xét, cấp 
giấy phép gia hạn điều chỉnh giấy phép xả nước thải cho các tổ 
chức, cá nhân 

Bước 5: Trả kết quả thủ tục hành chính: Cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ trả kết quả cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả 

- Cách thức thực 
hiện: 

Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường 
Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh 
Hưng Yên) 

- Thành phần, số 
lượng hồ sơ. 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
    - Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép (Mẫu 10); 
    - 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; 
     - Báo cáo hiện trạng xả nước thải và tình hình thực hiện các 
quy định trong giấy phép (Mẫu 37). Trường hợp điều chỉnh quy 
mô, phương thức, chế độ xả nước thải, quy trình vận hành thì phải 
có đế án xả nước thải 
     - Bản sao giấy phép đã được cấp 

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ 
- Thời hạn giải 
quyết: 

    - Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
- Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện đề án, báo 

cáo thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo cho tổ 
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chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ những nội dung cần bổ 
sung, hoàn thiện đề án, báo cáo. Thời gian bổ sung, hoàn thiện 
hoặc lập lại đề án, báo cáo không tính vào thời gian thẩm định đề 
án, báo cáo. Thời gian thẩm định sau khi đề án, báo cáo được bổ 
sung hoàn chỉnh là hai mươi (20) ngày làm việc. 

- Đối tượng thực 
hiện thủ tục hành 
chính: 

Tổ chức, cá nhân  

- Cơ quan thực hiện 
thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc 

phân cấp thực hiện (nếu có): 
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở TN&MT. 
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

- Kết quả thực hiện 
thủ tục hành chính: 

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (trường hợp gia 
hạn/điều chỉnh). 

- Lệ phí: Theo Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010 của 
UBND tỉnh  về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí 
địa chính, lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng lệ phí 
cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, nước 
mặt, xả nước thải; Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 
12/4/2010 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và 
sử dụng lệ phí địa chính, lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, 
sử dụng nước dưới đất, nước mặt, xả nước thải. 

- Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp phép xả nước thải vào nguồn nước ( Mẫu 10) 
     - Báo cáo hiện trạng xả nước thải và tình hình thực hiện các 
quy định trong giấy phép ( Mẫu 37) 

- Yêu cầu, điều kiện 
thực hiện thủ tục 
hành chính: 

Theo quy định tại Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 
24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định điều kiện 
về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài 
nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, 
báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước  

- Căn cứ pháp lý của 
thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13; Nghị định số 
201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; Thông tư số 
27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 
24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 
15/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên 
Ban hành quy định về cấp phép hoạt động tài nguyên nước trên 
địa bàn tỉnh Hưng Yên; Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 
29/4/2010 của UBND tỉnh  về việc ban hành Quy định bảo vệ môi 
trường tỉnh Hưng Yên (đối với hồ sơ cấp giấy phép xả nước thải ) 
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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  
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- 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 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). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Thủ tục Cấp lại giấy phép tài nguyên nước 
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- Trình tự thực hiện: 
 

Các bước thực hiện: 
Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) thuộc Sở Tài nguyên 
và Môi trường 

Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 
+ Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ 

sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ 
sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ 
thông báo cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ theo quy 
định. 

+ Trường hợp hồ sơ sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng 
yêu cầu theo quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ 
cho tổ chức, cá nhân và thông báo rõ lý do. 

Bước 3:Thẩm định hồ sơ: 
+ Cơ quan cấp phép căn cứ tính pháp lý, tính đầy đủ, hợp lệ 

của hồ sơ; sự đáp ứng thì trình cấp có thẩm quyền tờ trình về 
việc cấp giấy phép. 

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép, cơ quan 
cấp phép trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do 
không cấp phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 

Bước 4: Quyết định cấp phép: Cấp có thẩm quyền xem xét, 
giấy phép cho các tổ chức, cá nhân 

Bước 5: Trả kết quả thủ tục hành chính: Cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ trả kết quả cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả 

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường 
Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh 
Hưng Yên) 

- Thành phần, số 
lượng hồ sơ. 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
    - Đơn đề nghị cấp lại giấy phép (Mẫu 11); 
   - Tài liệu chứng minh lý do đề nghị cấp lại giấy phép 
   b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ 

- Thời hạn giải quyết:     - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
 

- Đối tượng thực hiện 
thủ tục hành chính: 

Tổ chức, cá nhân  

- Cơ quan thực hiện 
thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc 

phân cấp thực hiện (nếu có): 
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở TN&MT. 
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

- Kết quả thực hiện 
thủ tục hành chính: 

Giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng nước dưới đất, nước 
mặt, xả nước thải vào nguồn nước 

- Lệ phí: Theo Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010 của 
UBND tỉnh Hưng Yên về việc quy định mức thu, quản lý và sử 
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dụng lệ phí địa chính, lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử 
dụng lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới 
đất, nước mặt, xả nước thải; Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND 
ngày 12/4/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc quy định mức 
thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính, lệ phí cấp giấy phép 
thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, nước mặt, xả nước 
thải. 

- Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai: 

Đơn đề nghị cấp lại giấy phép(Mẫu 11); 

- Yêu cầu, điều kiện 
thực hiện thủ tục hành 
chính: 

Theo quy định tại Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 
24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định điều kiện 
về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài 
nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, 
báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước  

- Căn cứ pháp lý của 
thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13; Nghị định số 
201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; Thông tư số 
27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 
24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 
15/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của UBND tỉnh Ban hành 
quy định về cấp phép hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn 
tỉnh Hưng Yên; Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 
29/4/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định bảo vệ 
môi trường tỉnh Hưng Yên (đối với hồ sơ cấp giấy phép xả nước 
thải ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        Mẫu  11 
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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)./. 
 

                    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 nư ớc 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 Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất 
- Trình tự thực 
hiện: 
 

Các bước thực hiện: 
Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) thuộc Sở Tài nguyên 
và Môi trường 

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ: 
 Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận hồ sơ, cơ quan thụ lý hồ sơ cấp phép có trách nhiệm xem xét, 
kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đề nghị 
cấp phép chưa đầy đủ, không hợp lệ, cơ quan thụ lý hồ sơ cấp 
phép trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân 
đề nghị cấp phép để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

Bước 3:Thẩm định hồ sơ: 
+ Cơ quan cấp phép căn cứ tính pháp lý, tính đầy đủ, hợp lệ của 

hồ sơ; sự đáp ứng các yêu cầu điều kiện hành nghề thì trình cấp có 
thẩm quyền tờ trình về việc cấp giấy phép và nội dung của giấy 
phép. 

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép, cơ quan 
cấp phép trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do 
không cấp phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 

Bước 4: Quyết định cấp phép: Cấp có thẩm quyền xem xét, ký 
quyết định gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề 
khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ cho các tổ chức, cá nhân 

Bước 5: Trả kết quả thủ tục hành chính: Cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ trả kết quả cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả 

- Cách thức thực 
hiện: 

Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường 
Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh 
Hưng Yên) 

- Thành phần, số 
lượng hồ sơ. 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
a) Đơn đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất (theo 
Mẫu số 01); 
b) 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; 
c) 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 theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Thông tư này 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; 
d) Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan nước 
dưới đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ 
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chức, cá nhân đề nghị cấp phép (theo Mẫu số 02). 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải 
quyết: 

Thời gian thẩm định hồ sơ là 15 ngày làm việc kết từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực 
hiện thủ tục hành 
chính: 

Tổ chức, cá nhân  

- Cơ quan thực hiện 
thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc 

phân cấp thực hiện (nếu có). 
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở TN&MT. 
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

- Kết quả thực hiện 
thủ tục hành chính: 

Giấy phép 

- Lệ phí: Theo Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010 của 
UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí 
địa chính, lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng lệ phí 
cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, nước 
mặt, xả nước thải; Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 
12/4/2010 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và 
sử dụng lệ phí địa chính, lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, 
sử dụng nước dưới đất, nước mặt, xả nước thải. 

- Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất (Mẫu 
số 01) 
-  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 (Mẫu số 02). 

- Yêu cầu, điều kiện 
thực hiện thủ tục 
hành chính: 

Theo Điều 6 Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

- Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành 
chính: 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13; Nghị định số 
201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; Thông tư số 
40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định về hành nghề khoan nước dưới 
đất 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mẫu số 01 
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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: 

Tên máy, thiết 
bị khoan Ký, mãhiệu Nước sảnxuất Năm sảnxuất Côngsuất 

Đường 
kính 
khoan 
lớn nhất 
(mm) 

Chiều 
sâu 
khoan 
lớn nhất 
(m) 

Sốlượng(bộ) 

Liệt kê chi tiết 
tên từng loại 
thiết bị khoan 

              

- Thiết bị khác: 

Tên máy, thiết bị Ký, mãh
iệu 

Nước 
sản 
xuất 

Năm sản 
xuất 

Thông số kỹ 
thuật chủ yếu Sốlượng(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...) 
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(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 
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: 

STT 

Thông tin về công trình đã thực hiện Thời 
gianthực 
hiện(2) 

Chủ 
công 
trình 
(3) 

Tên công 
trình 

Vị trí (xã, 
huyện, 
tỉnh) 

Lưu lượng, m3/ngày 
đêm 

Vai trò 
trongviệc thực 

hiện(1) 
1             
2             
3             
…             

(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. 
  
 
 

 
11. Thủ tục Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề 
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khoan nước dưới đất 
- Trình tự thực 
hiện: 
 

Các bước thực hiện: 
Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) thuộc Sở Tài nguyên và 
Môi trường 

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ: 
 Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

hồ sơ, cơ quan thụ lý hồ sơ cấp phép có trách nhiệm xem xét, kiểm tra 
tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp phép 
chưa đầy đủ, không hợp lệ, cơ quan thụ lý hồ sơ cấp phép trả lại hồ sơ 
và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

Bước 3:Thẩm định hồ sơ: 
+ Cơ quan cấp phép căn cứ tính pháp lý, tính đầy đủ, hợp lệ của hồ 

sơ; sự đáp ứng các yêu cầu điều kiện hành nghề thì trình cấp có thẩm 
quyền tờ trình về việc cấp giấy phép và nội dung của giấy phép. 

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép, cơ quan cấp 
phép trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không cấp 
phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 

Bước 4: Quyết định cấp phép: Cấp có thẩm quyền xem xét, ký 
quyết định gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan 
nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ cho các tổ chức, cá nhân 

Bước 5: Trả kết quả thủ tục hành chính: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ  
trả kết quả cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả 

- Cách thức thực 
hiện: 

Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường Nguyễn 
Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 

- Thành phần, số 
lượng hồ sơ. 

 Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
a) Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề 
khoan nước dưới đất (Mẫu số 04) 
b) Bản sao giấy phép đã được cấp; 
c) 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 (theo 
Mẫu số 05) 
d) 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 tại Điểm a, Điểm b và Điểm c, 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 
theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT 
ngày 11/7/2014 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; 
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- Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan nước 
dưới đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật (theo Mẫu số 
02 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 
11/7/2014). 
đ) Đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép, ngoài 
những tài liệu quy định tại Điểm a, Điểm b và Điểm c, hồ sơ đề nghị 
điều chỉnh nội dung giấy phép còn bao gồm giấy tờ, tài liệu chứng 
minh việc thay đổi 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 theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 
6 của Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 (đối 
với trường hợp đề nghị điều chỉnh quy mô hành nghề). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
- Thời hạn giải 
quyết: 

Thời gian thẩm định hồ sơ là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực 
hiện thủ tục hành 
chính: 

Tổ chức, cá nhân  

- Cơ quan thực 
hiện thủ tục hành 
chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân 

cấp thực hiện (nếu có) 
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở TN&MT. 
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

- Kết quả thực hiện 
thủ tục hành chính: 

Giấy phép 

- Lệ phí: Theo Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010 của 
UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa 
chính, lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng lệ phí cấp giấy 
phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, nước mặt, xả nước 
thải; Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010 của UBND 
tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính, lệ 
phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, nước 
mặt, xả nước thải. 

- Tên mẫu đơn, 
mẫu tờ khai: 

- 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). 
- Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề 
khoan nước dưới đất (Mẫu số 04). 
- 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) 

- Yêu cầu, điều 
kiện thực hiện thủ 
tục hành chính: 

Theo Điều 6 Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường:Tổ chức, cá nhân hành nghề khoan 
nước dưới đất phải có đủ các điều kiện sau đây: 
1. 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 
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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. 
2. 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: 
a) 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 và có ít nhất bốn (04) năm kinh nghiệm liên tục trong 
lĩnh vực hành nghề; đã trực tiếp tham gia thiết kế, lập báo cáo hoặc thi 
công khoan ít nhất năm (05) công trình khoan nước dưới đất. 
Trường hợp không có một trong các văn bằng quy định nêu trên thì 
phải có ít nhất năm (05) năm kinh nghiệm liên tục trong lĩnh vực hành 
nghề, đã trực tiếp thi công ít nhất mười (10) công trình khoan nước 
dưới đất và phải có chứng nhận đã qua khóa đào tạo, tập huấn kỹ 
thuật về bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trong hoạt động hành nghề 
khoan nước dưới đất do Cục Quản lý tài nguyên nước hoặc Sở Tài 
nguyên và Môi trường tổ chức. 
b) Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa: 
Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học 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 ba (03) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực 
hành nghề hoặc 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 năm (05) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành 
nghề; 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 năm (05) công 
trình khoan nước dưới đất có lưu lượng từ 200m3/ngày đêm trở lên. 
c) Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn: 
Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học 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 bảy (07) năm kinh nghiệm trong lĩnh 
vực hành nghề; 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 ba (03) công 
trình khoan nước dưới đất có lưu lượng từ 3000 m3/ngày đêm trở lên. 
d) Người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật phải là người của tổ 
chức, cá nhân hành nghề hoặc có hợp đồng lao động với tổ chức, cá 
nhân hành nghề theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp 
hợp đồng lao động là loại xác định thời hạn thì tại thời điểm nộp hồ 
sơ, thời hạn hiệu lực của hợp đồng lao động phải còn ít nhất là mười 
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hai (12) tháng. 
3. Máy khoan và các thiết bị thi công khoan phải bảo đảm có tính 
năng kỹ thuật phù hợp, đáp ứng yêu cầu đối với quy mô hành nghề và 
an toàn lao động theo quy định hiện hành. 

- Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành 
chính: 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13; Nghị định số 
201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; Thông tư số 
40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định về hành nghề khoan nước dưới đất 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mẫu số 02 



 

388 
 

 
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: 

STT 

Thông tin về công trình đã thực hiện 
Thời gianthực 

hiện(2) 
Chủ công 
trình (3) Tên công 

trình 

Vị trí (xã, 
huyện, 
tỉnh) 

Lưu lượng, 
m3/ngày 

đêm 

Vai trò 
trongviệc thực 

hiện(1) 
1             
2             
3             
…             

(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. 
  
 
 

 
Mẫu số 04 
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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. Điệnthoại: ……………………….. Fax: ……………….. Email: ………………… 
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: 

Tên máy, thiết bị 
khoan Ký,mãhiệu Nước 

sản xuất 

Năm 
sản 
xuất 

Côngsuất 

Đường 
kính 

khoan 
lớn nhất 

(mm) 

Chiều 
sâu 

khoan 
lớn nhất 

(m) 

Sốlượng(bộ) 

Liệt kê chi tiết tên 
từng loại thiết bị 
khoan 

              

- Thiết bị khác: 

Tên máy, thiết bị Ký, mãhiệu Nước 
sản xuất Năm sảnxuất 

Thông số 
kỹ thuật 
chủ yếu 

Số lượng(bộ) 

Liệt kê chi tiết tên từng loại 
thiết bị của tổ chức, cá nhân 
(máy bơm các loại, máy nén 
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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). 
- 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). 
  
 
 
 
 
 

Mẫu số 5 
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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 
trình 

Tên chủ 
công 
trình 

Lưu 
lượng 

công trình 
(m3/ngày 

đêm) 

Số lượnggiếng 

Vị trí công trình 

Xã/ 
phường, 
thịtrấn 

Quận/huyện, 
thị xã, thành 

phố 
Tỉnh/thànhphố 

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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12. Thủ tục Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất 
 

- Trình tự thực 
hiện: 
 

Các bước thực hiện: 
Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) thuộc Sở Tài nguyên và Môi 
trường 

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ: 
 Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

hồ sơ, cơ quan thụ lý hồ sơ cấp phép có trách nhiệm xem xét, kiểm 
tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp phép 
chưa đầy đủ, không hợp lệ, cơ quan thụ lý hồ sơ cấp phép trả lại hồ 
sơ và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép 
để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

Bước 3:Thẩm định hồ sơ: 
+ Cơ quan cấp phép căn cứ tính pháp lý, tính đầy đủ, hợp lệ của 

hồ sơ; sự đáp ứng các yêu cầu điều kiện hành nghề thì trình cấp có 
thẩm quyền tờ trình về việc cấp giấy phép và nội dung của giấy 
phép. 

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép, cơ quan cấp 
phép trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không cấp 
phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 

Bước 4: Quyết định cấp phép: Cấp có thẩm quyền xem xét, ký 
quyết định cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô 
vừa và nhỏ cho các tổ chức, cá nhân 

Bước 5: Trả kết quả thủ tục hành chính: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ  
trả kết quả cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả 

- Cách thức thực 
hiện: 

Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 
Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường Nguyễn Văn 
Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 

- Thành phần, số 
lượng hồ sơ. 

 Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất 
(Mẫu số 07); 
- Tài liệu chứng minh lý do đề nghị cấp lại giấy phép. 

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ 
- Thời hạn giải 
quyết: 

Thời gian  thẩm định hồ sơ là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ.  

- Đối tượng thực 
hiện thủ tục hành 
chính: 

Tổ chức, cá nhân  

- Cơ quan thực 
hiện thủ tục hành 
chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân 

cấp thực hiện (nếu có). 
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở TN&MT. 
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

- Kết quả thực hiện Giấy phép 
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thủ tục hành chính: 
- Lệ phí: Theo Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010 của 

UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa 
chính, lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng lệ phí cấp 
giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, nước mặt, xả 
nước thải; Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010 của 
UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa 
chính, lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới 
đất, nước mặt, xả nước thải. 

- Tên mẫu đơn, 
mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất 
(Mẫu số 07). 

- Yêu cầu, điều 
kiện thực hiện thủ 
tục hành chính: 

Theo Khoản 1 Điều 15 Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 
11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

- Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành 
chính: 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13; Nghị định số 
201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; Thông tư số 
40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định về hành nghề khoan nước dưới đất 
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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 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) Trình bày 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 gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy 
phép (trường hợp cơ quan tiếp nhận hồ sơ là Cục Quản lý tài nguyên nước). 
  
 
 
IV. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN 
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1. Thủ tục Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản                       
+ Trình tự thực hiện: Các bước thực hiện: 

- Bước 1. Nộp hồ sơ: 
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm 

dò khoáng sản tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận 
một cửa) thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.  

- 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. 
+ Đối với 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 cơ quan có thẩm quyền cấp 
phép. 

Trường hợp lựa chọn được hồ sơ của tổ chức, cá nhân để 
cấp phép thăm dò, Sở Tài nguyên và Môi trường 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 cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền cấp phép. 

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. 

+ Đối với 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 văn bản 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 
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hồ sơ pháp lý, đề án thăm dò cho Hội đồng thẩm định đề án 
thăm dò khoáng sản của Ủy ban nhân dân cấp 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 đề xuất, tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, 
Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cấp hoặc không cấp 
Giấy phép thăm dò khoáng sản. 

- Bước 5: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá 

nhân để nhận kết quả (giấy phép) và thực hiện các nghĩa vụ có 
liên quan. 

+ Cách thức thực hiện: Nộp và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 
Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường Nguyễn 
Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng 
Yên) 

+ Thành phần, số lượng 
hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ gồm:  
- Bản chính: Đơn đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng 

sản; Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản; đề án thăm dò 
khoáng sản.  

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Bản cam kết bảo 
vệ môi trường đối với trường hợp thăm dò khoáng sản độc hại; 
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập văn 
phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam trong trường hợp là 
doanh nghiệp nước ngoài; văn bản của ngân hàng nơi tổ chức, 
cá nhân đăng ký tài khoản giao dịch xác nhận về vốn chủ sở 
hữu theo quy định; 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. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

+ Thời gian giải quyết: - Thời hạn kiểm tra và trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của 
hồ sơ:   

+ Đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng 
sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản: 05 
ngày làm việc. 

+ Đối với 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: 02 ngày làm việc. 

- Thời hạn thẩm định hồ sơ: Trong thời gian không quá 55 
ngày   

+ Trong thời gian không quá 20 ngày, kể từ ngày có văn 
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bản tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi đề án thăm dò 
để lấy ý kiến góp ý của một số chuyên gia thuộc lĩnh vực 
chuyên sâu.  

+ Thời gian trả lời ý kiến của chuyên gia không quá 10 
ngày làm việc, kể từ khi nhận được đề nghị của cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ.  

+ Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được ý kiến góp ý của các chuyên gia, cơ quan tiếp nhận 
hồ sơ có trách nhiệm tổng hợp các ý kiến và gửi kèm theo hồ sơ 
đề nghị thăm dò khoáng sản cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

+ Trong thời gian không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận 
được hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản kèm theo ý kiến góp ý 
của các chuyên gia, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc 
thông qua nội dung đề án thăm dò khoáng sản để cấp phép hoặc 
thành lập Hội đồng thẩm định trong trường hợp cần thiết.  

Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa đề án thăm dò khoáng 
sản theo ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc ý kiến của 
Hội đồng thẩm định, 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 thăm dò khoáng sản. 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. 

- Thời hạn cấp Giấy phép thăm dò:  
+ Trong thời hạn không quá 21 ngày kể từ ngày tổ chức, 

cá nhân nộp lại hồ sơ đã hoàn chỉnh theo thông báo của Sở Tài 
nguyên và Môi trường về kết quả thẩm định hồ sơ, đề án, Sở 
Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn chỉnh và trình 
hồ sơ cấp phép thăm dò cho Ủy ban nhân dân tỉnh. 

+ Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban 
nhân dân tỉnh quyết định cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản. 

Trong trường hợp không cấp Giấy phép thăm dò khoáng 
sản thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Thời hạn thông báo và trả kết quả hồ sơ:  
Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận được hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản từ cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền cấp phép. 

+ Đối tượng thực hiện 
thủ tục hành chính: 

Tổ chức, cá nhân  

+ Cơ quan thực hiện 
thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân 
tỉnh. 

- Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 
- Cơ quan phối hợp: Không.  
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+ Kết quả thực hiện thủ 
tục hành chính: 

Giấy phép thăm dò khoáng sản. 

+ Lệ phí: Mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản áp dụng 
theo quy định tại Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15 tháng 
9 năm 2011. Cụ thể: 

+ Diện tích thăm dò nhỏ hơn 100 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.  

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ 
khai: 

- Mẫu số 01: Đề án thăm dò khoáng sản (Ban hành kèm 
theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 
2012); 

- Mẫu số 03: Đơn đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29 
tháng 11 năm 2012); 

- Mẫu số 17, phụ lục số 02:  Bản đồ khu vực thăm dò 
khoáng sản (Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-
BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012); 

- Mẫu số 07b: Quyết định về việc công nhận kết quả trúng 
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). 

+ Yêu cầu, điều kiện 
thực hiện thủ tục hành 
chính: 

- 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. 
- Trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.  
- Được lựa chọn theo quy định tại Điều 36 của Luật 

khoáng sản; Điều 13 Nghị định số 15/2012/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 quy định tại khoản 1 
Điều 35 Luật khoáng sản để tiếp tục thực hiện đề án thăm dò, là 
các tổ chức: 

+ Được thành lập theo quy định của pháp luật; 
+ Có người phụ trách kỹ thuật tốt nghiệp đại học chuyên 

ngành địa chất thăm dò đã công tác thực tế trong thăm dò 
khoáng sản ít nhất 05 năm; có hiểu biết, nắm vững tiêu chuẩn, 
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quy chuẩn kỹ thuật về thăm dò khoáng sản; 
+ Có đội ngũ công nhân kỹ thuật chuyên ngành địa chất 

thăm dò, địa chất thuỷ văn, địa chất công trình, địa vật lý, 
khoan, khai đào và chuyên ngành khác có liên quan; 

+ Có thiết bị, công cụ chuyên dùng cần thiết để thi công 
công trình 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 thăm dò khoáng sản. 

+ Căn cứ pháp lý của 
thủ tục hành chính: 

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 
năm 2010. 

- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
khoáng sản. 

- Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 
của Chính phủ quy định quy định về đấu giá quyền khai thác 
khoáng sản. 

- Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 
2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về 
đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu 
báo cáo, văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, 
hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ 
khoáng sản. 
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- Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 
2011của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động 
khoáng sản. 

- Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 
2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 
tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 
tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi 
trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo 
vệ môi trường. 

- Thông tư số 53/2013/TT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 
2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tổ 
chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án thăm dò 
khoáng sản; 

- 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 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 
22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy 
định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 
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Mẫu số 01. Đề án thăm dò khoáng sản 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 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 nơi lập đề án, 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                              ĐƠN VỊ LẬP ĐỀ ÁN 
               (Chức danh)                                                (Chức danh) 
 
 
 
          Chữ ký, đóng dấu                      Chữ ký, đóng dấu 
               (Họ và tên)                   (Họ và tên)  
 
 

Địa danh nơi lập Đề án, 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. 
- Sơ bộ về công nghệ khai thác, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và hiệu quả 

kinh tế. 
- 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 I 
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. 
- Lịch sử nghiên cứu địa chất và khoáng sản khu vực thăm dò. 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. 
CHƯƠNG II 

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN 
- Đặc điểm địa chất vùng bao quanh khu vực thăm dò: trình bày những nét 

chính về đặc điểm địa tầng, kiến tạo, macma, khoáng sản có trong vùng. 
- Đặc điểm khoáng sản khu vực thăm dò, bao gồm: 
+ Các biểu hiện, dấu hiệu, tiền đề có liên quan đến khoáng sản. 
+ Quy mô, chất lượng và đặc điểm phân bố thân khoáng sản trong khu 

vực thăm dò. 
CHƯƠNG III 

PHƯƠNG PHÁP,  KHỐI LƯỢNG 
1. Cơ sở lựa chọn phương pháp  
- Các quy chuẩn, quy phạm kỹ thuật áp dựng 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; thành phần vật chất, mức độ phân bố quặng, điều kiện thi công làm 
cơ sở dự kiến phân nhóm mỏ theo mức độ phức tạp và lựa chọn mạng lưới công 
trình thăm dò với đối tượng khoáng sản. 

- Đánh giá hiệu quả các phương pháp địa chất đã triển khai trong giai 
đoạn trước: những tồn tại, hạn chế. 

- Đề xuất lựa chọn mạng lưới, tổ hợp phương pháp thăm dò.   
2. Các phương pháp và khối lượng các dạng công trình 
- 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). 
- Phương pháp địa chất. 
- Phương pháp địa hoá (tùy thuộc loại khoáng sản thăm dò). 
- Phương pháp địa vật lý (tùy thuộc loại khoáng sản thăm dò). 
- Thi công công trình khai đào (dọn vết lộ, hào, hố, giếng), khoan. 
- Công tác mẫu: lấy, gia công, phân tích các loại mẫu, dự kiến nơi gửi 
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phân tích và cách thức kiểm tra chất lượng phân tích 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. 
Tất cả các dạng công tác nêu trên nhất thiết phải làm rõ mục đích yêu cầu,  

số lượng, khối lượng; cách thức thực hiện cụ thể cho từng hạng mục theo từng 
giai đoạn, từng năm thực hiện và lập bảng tổng hợp chung. Các công trình dự 
kiến thi công thể hiện trên các bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ bố trí công trình. 

CHƯƠNG IV 
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.  

- Những biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản trong quá trình thi công 
đề án thăm dò.  

CHƯƠNG V 
DỰ KIẾN PHƯƠNG PHÁP TÍNH TRỮ LƯỢNG 

 
Trình bày dự kiến chỉ tiêu tính trữ lượng, phương pháp khoanh vẽ thân quặng 

và dự tính trữ lượng các cấp dự kiến đạt được trong diện tích khu vực thăm dò. 
CHƯƠNG VI 

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 trình, quy phạm, 
các quy định về chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật hiện hành. Thời gian thi công chỉ tính 
kể từ ngày cấp giấy phép thăm dò. 

CHƯƠNG VII 
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 (kích thước, thế nằm và chất lượng trung bình 

quặng). 
- Tính khả thi mục tiêu trữ lượng, thi công đề án. 
- Các yêu cầu, kiến nghị. 
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B. PHẦN BẢN VẼ 
 

- Bản đồ (sơ đồ) vị trí giao thông. 
- Bản đồ địa chất vùng, bản đồ khu vực thăm dò và bản đồ thân khoáng 

sản (nếu có). 
- Sơ đồ bố trí công trình và lấy mẫu. 
- 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 phép thăm dò khoáng sản 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 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 PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN 

 
 Kính gửi:  Bộ Tài nguyên và Môi trường  
  (Uỷ ban nhân dân tỉnh.........) 

(Tên tổ chức, cá nhân) ................................................................................. 
Trụ sở tại:............................... Điện thoại:..................... Fax: ....................... 
Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm.... hoặc 

Đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm.... 
Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép 

đầu tư)......(nếu có). 
Đề nghị được cấp phép thăm dò khoáng sản (tên khoáng sản) ............ tại 

xã.............., huyện.................. tỉnh ......................................................................... 
Diện tích là.....................(ha, km2), được giới hạn bởi các điểm góc 

................ có toạ độ xác định trên bản đồ khu vực thăm dò kèm theo. 
Thời gian thăm dò …… (tháng, năm), kể từ ngày ký 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 để tổ chức thăm dò khoáng sản). 

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 17 - Phụ lục số 2: Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

___________________________________ 
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  
 
Tọa độ các điểm khép góc 

Điểm 
góc 

Hệ VN 2000, kinh 
tuyến trục…múi 

chiếu… 
X(m) Y(m) 

1 
2 
… 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ngày.... tháng.....năm....của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Được trích lục từ tờ 
 bản đồ địa hình tỷ lệ..., 
kinh tuyến trục...,múi chiếu..., 
số hiệu...” 

 
CHỈ DẪN 

     Tỷ lệ:….. 

 
Nền địa hình 

 
Ranh giới khu vực thăm dò 

Khung tọa độ 



408 
 

Mẫu số 07b: Quyết định về việc công nhận kết quả trúng 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) 

___________________ 

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ 
------- 

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

--------------- 
Số: …../QĐ-UBND …….., ngày   tháng   năm 20… 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ… 
- Căn cứ quy định của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của 

Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; 
- Căn cứ Biên bản đấu giá của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tổ chức 

ngày...tháng...năm 20... 
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố…), 

QUYẾT ĐỊNH 
Điều 1. Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác (tên, loại khoáng sản) tại 

khu vực: (vị trí, tọa độ, diện tích khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản) 
1. Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá: 
2. Giá trúng đấu giá: …………………………………đồng (% mức thu tiền cấp 

quyền khai thác khoáng sản). 
3. Thời gian nộp tiền trúng đấu giá ……………………………… 
4. Diện tích huyện (tên huyện) chiếm ...%. Diện tích huyện (tên huyện) chiếm...%. 
Điều 2. Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá phải nộp hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng 

sản trước ngày…tháng…năm 20... 
Điều 3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận và thẩm định hồ sơ 

theo quy định cấp phép, trình cấp phép... 
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- (Tên tổ chức, cá nhân trúng đấu giá); 
- Tổng cục ĐC&KSVN; 
- Lưu: HS, VT. ( ). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu) 
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2. Thủ tục Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản              

+ Trình tự thực 
hiện: 

Các bước thực hiện: 
Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) thuộc Sở Tài nguyên và Môi 
trường 

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ: 
 Trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc, cơ quan tiếp 

nhận hồ sơ 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 văn bản tiếp nhận hồ sơ. 

Trường hợp 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 đảm bảo 
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. 

Bước 3:Thẩm định hồ sơ: 
+ Cơ quan cấp phép căn cứ tính pháp lý, tính đầy đủ, hợp lệ của 

hồ sơ; sự đáp ứng các yêu cầu điều kiện thì trình cấp có thẩm quyền 
quyết định chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản 

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép, cơ quan 
cấp phép trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do 
không cấp phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển quyền thăm 
dò khoáng sản 
     Bước 4: Trả kết quả thủ tục hành chính: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ 
trả kết quả cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả 

+ Cách thức thực 
hiện: 

Nộp và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở 
Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường Nguyễn Văn 
Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 

+ Thành phần, số 
lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ gồm: 
1) Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (bản 

chính). (Mẫu 06) 
2) Hợp đồng chuyển nhượng quyền thăm dò khoảng sản (bản 

chính). 
3) Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đến thời điểm đề nghị 

chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (bản chính). 
(Mẫu 33) 
4) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực các văn bản chứng 

minh việc tổ chức, cá nhân chuyển nhượng đã hoàn thành nghĩa vụ 
quy định tại các Điểm b, c, d và e Khoản 2 Điều 42; Khoản 3 Điều 
43 Luật Khoáng sản. 

5) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân 
nhận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản; quyết định thành 
lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam trong trường hợp tổ 
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chức, cá nhân nhận chuyển nhượng là doanh nghiệp nước ngoài 
(bản chính hoặc bản sao có chứng thực). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
+ Thời gian giải 
quyết: 

Tối đa 45 ngày, kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường có văn 
bản tiếp nhận hồ sơ. 

+ Đối tượng thực 
hiện thủ tục hành 
chính: 

Tổ chức, cá nhân  

+ Cơ quan thực 
hiện thủ tục hành 
chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân 

cấp thực hiện (nếu có): 
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở TN & MT. 
d) Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan. 

+Kết quả thực hiện 
TTHC Quyết định 

+ Lệ phí: 
Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí 
cấp giấy phép hoạt động khoáng sản 

+ Tên mẫu đơn, 
mẫu tời khai: 

-Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản - Mẫu số 06 
- Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản.(Mẫu 33) 

Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT. 

+ Yêu cầu, điều 
kiện thực hiện thủ 
tục hành chính: 

Tổ chức, cá nhân được chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng 
sản khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: (theo hướng dẫn tại Nghị 
định số 15/2012/NĐ-CP) 

a) Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng phải đáp ứng đủ điều 
kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 Luật Khoáng sản; 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 
quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Khoáng sản để tiếp tục thực 
hiện đề án thăm dò. 

 b) 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; Khoản 3 Điều 43 Luật Khoáng sản và quy định 
trong Giấy phép thăm dò khoáng sản. 

 c) Tại thời điểm chuyển nhượng không có tranh chấp về quyền, 
nghĩa vụ liên quan đến hoạt động thăm dò. 

d) 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. 

+ Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành 
chính: 

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 
2010; 

- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng 
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sản; 
- Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định Quy định về đề án 
thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết 
quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt 
động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ 
đóng cửa mỏ khoáng sản. 



 

412 
 

          Mẫusố 06 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________ 

....., ngày... tháng... năm..... 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN 
 

 
Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường 

             (Uỷ ban nhân dân tỉnh.........) 
 

 
(Tên tổ chức, cá nhân)................................................................................... 
Trụ sở tại:......................................................................................................  
Điện thoại:......................................... Fax:....................................................  
Đề nghị được chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản theo Giấy phép thăm dò 

số......, ngày.... tháng.... năm.....của .... Bộ Tài nguyên và Môi trường (UBND tỉnh...) cho 
phép hoạt động thăm dò (khoáng sản)........  tại xã..........., huyện.........., tỉnh.................... 

Thời hạn thăm dò....... tháng (năm),  
Tổ chức nhận chuyển nhượng: (Tên tổ chức, cá nhân)...... .......................... 
Trụ sở tại:...................................................................................................... 
Điện thoại:.................................. Fax:........................................................... 
Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm.... hoặc Đăng ký kinh 

doanh số... ngày... tháng... năm.... 
Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép đầu 

tư)……….(nếu có) 
Hợp đồng chuyển nhượng số........... 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) 

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng 
(Ký tên, đóng dấu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

413 
 

Mẫu số 33 
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                                            ĐƠN VỊ TƯ VẤN  
           PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN                                                        (Chức danh) 
                      (Chức danh)               
 
 
 
                      Ký, đóng dấu                                                               Ký, đóng dấu 
                       (Họ và tên)                                                                 (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 của tổ chức, cá nhân thành lập báo cáo; 
-  Mục tiêu và nhiệm vụ của công tác thăm dò, thời gian thực hiện; 
- Khối lượng công trình chính đã hoàn thành, trữ lượng đạt được và đánh gía kết quả thăm dò.  
  

CHƯƠNG 1 
KHÁI QUÁT VỀ KHU THĂM DÒ 

-  Vị trí hành chính và địa lý của mỏ, 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. 
-  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 mỏ trong cấu trúc địa chất chung của vùng; 
- Cấu tạo địa chất mỏ: khái quát về địa tầng, magma, kiến tạo và các yếu tố khống chế các thân 

quặng.  
- Đặc điểm cấu tạo các thân khoáng: Số lượng, vị trí phân bố các thân khoáng. Mối liên kết của 

các thân khoáng 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. 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, quy luật 
phân bố các khoảnh giàu, nghèo quặng. 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 trắc địa: 
a) Nhiệm vụ , khối luợng, thiết bị đo vẽ 
- Mục đích, nhiệm vụ công tác trắc địa; 
- Khối luợng công tác thực hiện so với đề án; 
b) Công tác kỹ thuật 
- Tài liệu đã có và mức độ sử dụng: Lưới khống chế, cấp hạng; bản đồ địa hình, tỷ lệ; thống kê tọa 

độ công trình… 
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- Thành lập luới khống chế mặt phẳng và độ cao: Nêu từng loại luới tam giác, giải tích, đa giác, 
hành trình thủy chuẩn các cấp: Đồ hình, số điểm, só luới thành lập; thiết bị đo, độ chính xác; phuơng pháp 
đo, số vòng đo; ghi chép; phuơng pháp tính toán, bình sai, các số hiệu chỉnh, số liệu sau bình sai, kết quả 
đo tọa độ, độ cao sau bình sai… 

- Thành lập bản đồ địa hình: Luới đo vẽ địa hình; đuờng chuyền kinh vỹ, đồ hình; tổng số luới, số 
điểm mới; thiết bị đo, độ chính xác; bảng tính toán bình sai thể hiện số liệu đo, số hiệu chính, tọa độ độ 
cao các điểm. Diện tích đo vẽ tỷ lệ bản đồ, khoảng chênh đuờng đồng mức; phuơng pháp đo điểm chi tiết 
địa hình địa vật, ghi chép nhật ký đo, khoảng cách trạm đo đến điểm đo, mật độ trung bình điểm chi tiết 
trên dm2; phuơng pháp triển điểm chi tiết địa hình địa vật, vẽ đuờng đẳng cao; công tác kiểm tra đối chiếu 
thực địa, phuơng pháp và kết quả kiểm tra so sánh. 

- Công tác trắcđịa công trình: Phuơng pháp xác định vị trí công trình từ thiết kế ra thực địa. cấp 
hạng các điểm trạm đo, số luợng công trình; phuơng pháp xác định tọa độ, độ cao các công trình thăm dò, 
thiết bị đo, phuơng pháp đo, ghi chép, cấp hạng các điểm trạm đo và khối luợng; phuơng pháp xác định 
tọa độ độ cao các tuyến thăm dò, điểm trên tuyến… So sánh độ cao công trình địa chất đã đo với độ cao 
trên bản đồ địa hình, lập bảng thống kê. 

c) Công tác kiểm tra nghiệm thu: 
- Công tác kiểm tra nghiệm thu của đơn vị thực hiện công tác trắc địa và của tổ chức các nhân 

đuợc cấp phép thăm dò bao gồm cả công tác thực địa và văn phòng. 
- Kết luận về mức độ chính xác và khả năng sử dụng tài liệu trắc địa phục vụ công tác tính trữ 

luợng, 
d) Các phụ lục kèm theo:  
+ Văn bản của cơ quan nhà nuớc có thẩm quyền về cấp tọa độ, độ cao các điểm trắc địa khởi tính, 

bản đồ gốc do cơ quan có thẩm quyền ban hành;  
+ Bảng thông kê tọa độ, độ cao các điểm tam giác, giải tích, đa giác, đuờng chuyền các loại mới 

thành lập;  
+ Bảng tính toán bình sai luới tam giác, giải tích, đuờng chuyền, hành trình tủy chuẩn các cấp, 

bảng thống kê tọa độ, độ cao sau bình sai; 
+ Bảng thống kê tọa độ, độ cao công trình thăm dò địa chất; 
+ bản đồ địa hình; 
+ Sơ đồ luới khống chế mặt phẳng và độ cao; sơ đồ luới đo vẽ 
+ Mặt cắt địa hình (nếu có) ; 
+ các nhật ký đo đạc thực địa; 
+ Biên bản nghiệm thu.  
2. Công tác thăm dò địa chất:  
- Cơ sở phân chia nhóm mỏ 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 công trình 
thăm dò; 

- Tóm tắt các phương pháp thăm dò đã tiến hành, kết quả đạt được, những tồn tại của từng phương 
pháp. 

+ Công tác địa vật lý: Nhiệm vụ, khối luợng, phuơng pháp tiến hành và kết quả đạt đuợc, đánh giá 
hiêu quả từng phuơng pháp. Đối với than nêu rõ cơ sở lựa chọn phuơng pháp đo, ghi, và biểu diễn biểu đồ 
karota; phuơng pháp phân tích tài liệu và xác định chiều dày, vách, trụ các vỉa than theo karota; so sánh 
kết quả đo karota và khoan; mức độ sử dụng kết quả karota để tính trữ luợng. 

+ Công tác đo vẽ địa chất: Mục đích, nhiệm vụ, phuơng pháp và khối luợng công tác đo vẽ địa 
chất và kết quả đạt đuợc phục vụ công tác thăm dò. 

+ Công trình khai đào: Mục đích, nhiệm vụ và cơ sở bố trí công trình khai đào; khối lượng và 
đánh giá hiệu quả, kết quả từng loại hình công trình.  

+ Công tác khoan: 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 luợng và khối luợng khoan, trạng thái lỗ khoan; tỷ lệ thu hồi 
mẫu lõi khoan theo chiều dài, trọng lượng hoặc thể tích. Đánh giá hiệu quả công trình khoan lấy mẫu 
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phục vụ công tác nghiên cứu địa chất và tính trữ luợng.  
+ Công tác lấy, gia công và phân tích mẫu: Mục đích, nhiệm vụ và luận giải về các phương pháp 

lấy mẫu đã áp dụng: chủng loại, số lượng, kích thước, khoảng cách giữa các mẫu, sơ đồ gia công, 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 tính trữ lượng khoáng sản. 

Đánh giá chất lượng thi công, độ tin cậy của các tài liệu thu được từ các công trình thăm dò và 
phân tích mẫu.  

3. Các vấn đề về bảo vệ môi trường 
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.  
 
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 

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, 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 oxy hoá 

- Thành phần hoá: Sự biến đổi thành phần chính theo mẫu đơn, theo khối tính trữ luợng 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, độ dẻo của than theo từng vỉa than; phuơng 
pháp tính và xác định độ tro trung bình, độ tro hàng hóa; thành phần tro, độ nóng chảy, sức bền chịu 
nhiệt, thành phân lưu huỳnh đối với than giàu lưu huỳnh... Tính chất cơ lý của than: Tỷ trọng, độ kiên cố, 
chịu nhiệt, độ bền cơ học (riêng cho từng loại ôxy hóa và chưa ôxy hóa). Đối với vỉa phức tạp cần nêu độ 
bền cơ học, độ uớt rã của 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 lớp phủ, đá vây quanh cũng như các nguyên tố S, Ge, Ga.. 
Kiến nghị về phuơng pháp sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên than đã thăm dò; điều kiện kỹ thuật và yêu 
cầu chất luợng đối vơi tro và chất thải của xuởng tuyển than và diệp thạch cháy để sản xuất gạch và xi 
măng... 

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 v..v.  

- 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 
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Nội dung, khối lượng, phương pháp các công tác nghiên cứu địa chất thuỷ văn (ĐCTV) và địa 
chất công trình (ĐCCT) đã tiến hành. Lập luận về tính hợp lý và kết quả đã đạt được của công tác nghiên 
cứu. Đánh giá mức độ hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra, độ tin cậy của các thông số nghiên cứu thu được 
phục vụ thiết kế khai thác mỏ. 

1. 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 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. 

2. 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. 

3. 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). 
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- 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 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 

luợng đất bốc, đá kẹp..  
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. Kết quả xác 
lập mô hình hoá thân khoáng, 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). Quá trình và 
kết quả tính toán phải trình bày sao cho dễ theo dõi và thẩm định tại Hội đồng. 

Đối với than, luận giải thêm về ranh giới tính, cơ sở lập luận về ranh giới tính; sự phân chi khu 
thăm dò cho khai thác lộ thiên, hầm lò; ranh giới kỹ thuật an toàn cơ sở tính toán xác định. Đối với mỏ 
đang khai thác phải thông kê trữ luợng than khấu trừ. 

 
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 121 và 122. 
- 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; 
-  Kết quả tính trữ lượng; 
-  Công tác nghiên cứu chất lượng và tính chất công nghệ của quặng; 
-  Điều kiện ĐCTV - ĐCCT. 
-  Đánh giá triển vọng chung của mỏ và kiến nghị công tác nghiên cứu  
tiếp theo. 

 
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 
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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). 

 
PHỤ LỤC BÁO CÁO 

1. 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 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. 

2. Phụ lục bảng tính:  
a) Các phụ lục thống kê:  
Bảng thống kê các công trình khai đào và lỗ khoan đã thi công; công trình khai đào và khoan 

không sử dụng để tính trữ lượng, nguyên nhân; bảng thống kê toạ độ và độ cao các lỗ khoan và công trình 
khai đào, các điểm cắt của các công trình thăm dò tại vách và trụ thân khoáng. Bảng thống kê chất lượng 
khoan và khai đào (tỷ lệ mẫu lõi khoan, kết quả kiểm tra khoan bằng công trình khai đào, số liệu đo độ 
cong lỗ khoan). Trong trường hợp sử dụng phương pháp thăm dò và lấy mẫu địa vật lý cũng cần lập các 
bảng thống kê kết quả đo. Bảng thống kê kết quả phân tích các loại (hoá, khoáng vật, cơ lý, các phân tích 
khác ). Bảng thống kê và tính toán ĐCTV, ĐCCT, khí tượng thuỷ văn. 

b) Các phụ lục bảng tính:  
Thứ tự các bảng phải phù hợp với trình tự tính toán các thông số trữ lượng và phải gồm đầy đủ số 

liệu gốc và số liệu trung gian. Tuỳ theo phương pháp tính trữ lượng đã được áp dụng mà thành lập các 
bảng tính thích hợp; thông thường cần có các bảng tính sau: 

-   Bảng tính toán sai số phân tích mẫu các loại; 
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-  Bảng tính thông số trung bình chiều dày, hàm lượng và các thông số khác theo công trình, theo 
khối và theo thân khoáng. 

-  Bảng thống kê kết quả đo diện tích. 
-  Bảng tính trữ lượng theo khối, thân quặng, theo loại quặng tự nhiên hoặc công nghiệp (khoáng 

sản chính, thành phần có ích đi kèm). 
-  Bảng tổng hợp trữ lượng. 
3. 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 rõ 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, 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 (có thể đưa vào tập thuyết minh); 
- Bản đồ địa chất khu vực tỷ lệ 1:10.000 – 1:50.000 kèm theo cột địa tầng và mặt cắt qua mỏ; 
- Bản đồ địa chất (hoặc địa chất - địa vật lý) 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); 
- Các bình đồ đồng đẳng vách trụ vỉa (thân khoáng). 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, 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; 

- Các thiết độ lỗ khoan và công trình thăm dò tỷ lệ 1:50 – 1:1000 (có thể đóng thành tập) 
- Bản đồ địa chất thuỷ văn khu vực tỷ lệ 1:10.000 – 1:50.000 (khi trong báo cáo có phần ĐCTV 

khu vực); bản đồ tài liệu thực tế ĐCTV, ĐCCT tỷ lệ 1:1000 – 1:10.000. Bản đồ địa chất thuỷ văn, ĐCCT 
mỏ tỷ lệ 1:1000 – 10.000. 

- 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...). 

- Bản đồ địa hình khu mỏ tỷ lệ 1:1000 – 10.000. Các sơ đồ phân chia các tờ bản đồ được đo vẽ 
theo những tỷ lệ khác nhau 1:5000 – 1:10.000. Sơ đồ khống chế mặt phẳng, khống chế độ cao tỷ lệ 
1:5000 – 1:10.000. Sơ đồ đường sườn kinh vĩ. Sơ đồ vị trí các mốc khống chế mặt phẳng và độ cao từ giải 
tích 3 và nivô kỹ thuật trở lên. Sơ đồ mốc và tiêu ngắm; mô tả kích thước và hình dạng của chúng. 
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3. Thủ tục Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản       

+ Trình tự thực 
hiện: 

Các bước thực hiện: 
Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) thuộc Sở Tài nguyên và Môi 
trường 

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ: 
 Trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc, cơ quan tiếp 

nhận hồ sơ 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 văn bản tiếp nhận hồ sơ. 

Trường hợp 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 đảm bảo 
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. 

Bước 3:Thẩm định hồ sơ: 
+ Cơ quan cấp phép căn cứ tính pháp lý, tính đầy đủ, hợp lệ của 

hồ sơ; sự đáp ứng các yêu cầu điều kiện thì trình cấp có thẩm quyền 
cấp giáy phép thăm dò khoáng sản 

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép, cơ quan cấp 
phép trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không cấp 
phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 
       Bước 4: Trả kết quả thủ tục hành chính: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ  
trả kết quả cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả 

+ Cách thức thực 
hiện: 

Nộp và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở 
Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường Nguyễn Văn 
Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 

+ Thành phần, số 
lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ gồm: 
1) Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản (bản 

chính); Mẫu số 04 
2) 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 
chính); Mẫu số 33 

3) Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản (bản chính); Mẫu số 16 
4) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: 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. 

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ 
+ Thời gian giải 
quyết: 

Tối đa 45 ngày, kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản 
tiếp nhận hồ sơ. 

+ Đối tượng thực 
hiện thủ tục hành 
chính: 

Tổ chức, cá nhân  

+ Cơ quan thực a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 
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hiện thủ tục hành 
chính: 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp 
thực hiện (nếu có): 
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở TN & MT. 
d) Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan 

+Kết quả thực 
hiện TTHC Quyết định  

+ Lệ phí: 
Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp 
giấy phép hoạt động khoáng sản 

+ Tên mẫu đơn, 
mẫu tời khai: 

-Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản – Mẫu số 04 
(Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
-Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản; Mẫu số 33 
- Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản  Mẫu số 16 

+ Yêu cầu, điều 
kiện thực hiện thủ 
tục hành chính: 

1. Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng 
sản được xem xét gia hạn khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

a) Đã nộp đủ hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản 
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. 

b) 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. 

c) Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp phép 
thăm dò khoáng sản đã thực hiện các nghĩa vụ quy định tại các điểm 
b, c, d, đ và e khoản 2 Điều 42 Luật khoáng sản. 

2. Trường hợp Giấy phép thăm dò khoáng sản đã hết hạn nhưng 
hồ sơ đề nghị gia hạn đang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
thẩm định thì tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản được tiếp tục 
thực hiện công tác thăm dò đến thời điểm được gia hạn hoặc có văn 
bản trả lời giấy phép không được gia hạn. 

(Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của 
Chính phủ) 

+ Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành 
chính: 

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010; 
- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của 

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

- Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định Quy định về đề án thăm 
dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả 
hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động 
khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa 
mỏ khoáng sản; 
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Mẫu số 04 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________ 

      ....., ngày... tháng... năm..... 
 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN 

 
Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường 

(Uỷ ban nhân dân tỉnh.........) 
 

(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 ...) 

Đề nghị được gia hạn Giấy phép thăm dò, thời gian gia hạn ....... tháng.  
Diện tích trả lại là ........... (ha, km2). 
Diện tích tiếp tục 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. 
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 16 

 
 
 
Tọa độ các điểm khép góc 

Điểm 
góc 

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

1 
2 
… 

  

 
 
 
 
 
 
 

BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG KHU VỰC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 
(tên khoáng sản)…..tại (mỏ)…., xã….., huyện…., tỉnh…. 

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

 
Ghi chú: bản đồ hiện trạng tối thiếu phải thể hiện các thông tin cơ bản sau: 
- Đường đồng mức và cao độ của đường đồng mức; 
- Vị trí, cao độ hiện tại các khu vực khai thác, sườn tầng, bờ moong, đường lò ...; 
- Vị trí thân quặng ban đầu, vết lộ khoáng sản (nếu có); 
- Ranh giới khu vực được cấp phép

 
Nền địa hình 

 
 
 

Ranh giới mỏ và hiện trạng các công trình 

Tên tổ chức, cá 
nhân 

Khung tọa độ 

     Tỷ lệ 
lệ:….. 
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Mẫu số 33 
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                               ĐƠN VỊ TƯ VẤN  
     PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN                                          (Chức danh) 
                      (Chức danh)               
 
 
 
                      Ký, đóng dấu                                             Ký, đóng dấu 
                       (Họ và tên)                                                 (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 của tổ chức, cá nhân thành lập báo cáo; 
-  Mục tiêu và nhiệm vụ của công tác thăm dò, thời gian thực hiện; 
- Khối lượng công trình chính đã hoàn thành, trữ lượng đạt được và đánh gía kết quả thăm dò.  
 

CHƯƠNG 1 
KHÁI QUÁT VỀ KHU THĂM DÒ 

-  Vị trí hành chính và địa lý của mỏ, 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. 
-  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 mỏ trong cấu trúc địa chất chung của vùng; 
- Cấu tạo địa chất mỏ: khái quát về địa tầng, magma, kiến tạo và các yếu tố khống chế các thân 

quặng.  
- Đặc điểm cấu tạo các thân khoáng: Số lượng, vị trí phân bố các thân khoáng. Mối liên kết của 

các thân khoáng 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. 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, quy luật 
phân bố các khoảnh giàu, nghèo quặng. 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 trắc địa: 
a) Nhiệm vụ , khối luợng, thiết bị đo vẽ 
- Mục đích, nhiệm vụ công tác trắc địa; 
- Khối luợng công tác thực hiện so với đề án; 
b) Công tác kỹ thuật 
- Tài liệu đã có và mức độ sử dụng: Lưới khống chế, cấp hạng; bản đồ địa hình, tỷ lệ; thống kê tọa 

độ công trình… 
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- Thành lập luới khống chế mặt phẳng và độ cao: Nêu từng loại luới tam giác, giải tích, đa giác, 
hành trình thủy chuẩn các cấp: Đồ hình, số điểm, só luới thành lập; thiết bị đo, độ chính xác; phuơng pháp 
đo, số vòng đo; ghi chép; phuơng pháp tính toán, bình sai, các số hiệu chỉnh, số liệu sau bình sai, kết quả 
đo tọa độ, độ cao sau bình sai… 

- Thành lập bản đồ địa hình: Luới đo vẽ địa hình; đuờng chuyền kinh vỹ, đồ hình; tổng số luới, số 
điểm mới; thiết bị đo, độ chính xác; bảng tính toán bình sai thể hiện số liệu đo, số hiệu chính, tọa độ độ 
cao các điểm. Diện tích đo vẽ tỷ lệ bản đồ, khoảng chênh đuờng đồng mức; phuơng pháp đo điểm chi tiết 
địa hình địa vật, ghi chép nhật ký đo, khoảng cách trạm đo đến điểm đo, mật độ trung bình điểm chi tiết 
trên dm2; phuơng pháp triển điểm chi tiết địa hình địa vật, vẽ đuờng đẳng cao; công tác kiểm tra đối chiếu 
thực địa, phuơng pháp và kết quả kiểm tra so sánh. 

- Công tác trắcđịa công trình: Phuơng pháp xác định vị trí công trình từ thiết kế ra thực địa. cấp 
hạng các điểm trạm đo, số luợng công trình; phuơng pháp xác định tọa độ, độ cao các công trình thăm dò, 
thiết bị đo, phuơng pháp đo, ghi chép, cấp hạng các điểm trạm đo và khối luợng; phuơng pháp xác định 
tọa độ độ cao các tuyến thăm dò, điểm trên tuyến… So sánh độ cao công trình địa chất đã đo với độ cao 
trên bản đồ địa hình, lập bảng thống kê. 

c) Công tác kiểm tra nghiệm thu: 
- Công tác kiểm tra nghiệm thu của đơn vị thực hiện công tác trắc địa và của tổ chức các nhân 

đuợc cấp phép thăm dò bao gồm cả công tác thực địa và văn phòng. 
- Kết luận về mức độ chính xác và khả năng sử dụng tài liệu trắc địa phục vụ công tác tính trữ 

luợng, 
d) Các phụ lục kèm theo:  
+ Văn bản của cơ quan nhà nuớc có thẩm quyền về cấp tọa độ, độ cao các điểm trắc địa khởi tính, 

bản đồ gốc do cơ quan có thẩm quyền ban hành;  
+ Bảng thông kê tọa độ, độ cao các điểm tam giác, giải tích, đa giác, đuờng chuyền các loại mới 

thành lập;  
+ Bảng tính toán bình sai luới tam giác, giải tích, đuờng chuyền, hành trình tủy chuẩn các cấp, 

bảng thống kê tọa độ, độ cao sau bình sai; 
+ Bảng thống kê tọa độ, độ cao công trình thăm dò địa chất; 
+ bản đồ địa hình; 
+ Sơ đồ luới khống chế mặt phẳng và độ cao; sơ đồ luới đo vẽ 
+ Mặt cắt địa hình (nếu có) ; 
+ các nhật ký đo đạc thực địa; 
+ Biên bản nghiệm thu.  
2. Công tác thăm dò địa chất:  
- Cơ sở phân chia nhóm mỏ 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 công trình 
thăm dò; 

- Tóm tắt các phương pháp thăm dò đã tiến hành, kết quả đạt được, những tồn tại của từng phương 
pháp. 

+ Công tác địa vật lý: Nhiệm vụ, khối luợng, phuơng pháp tiến hành và kết quả đạt đuợc, đánh giá 
hiêu quả từng phuơng pháp. Đối với than nêu rõ cơ sở lựa chọn phuơng pháp đo, ghi, và biểu diễn biểu đồ 
karota; phuơng pháp phân tích tài liệu và xác định chiều dày, vách, trụ các vỉa than theo karota; so sánh 
kết quả đo karota và khoan; mức độ sử dụng kết quả karota để tính trữ luợng. 

+ Công tác đo vẽ địa chất: Mục đích, nhiệm vụ, phuơng pháp và khối luợng công tác đo vẽ địa 
chất và kết quả đạt đuợc phục vụ công tác thăm dò. 

+ Công trình khai đào: Mục đích, nhiệm vụ và cơ sở bố trí công trình khai đào; khối lượng và 
đánh giá hiệu quả, kết quả từng loại hình công trình.  

+ Công tác khoan: 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 luợng và khối luợng khoan, trạng thái lỗ khoan; tỷ lệ thu hồi 
mẫu lõi khoan theo chiều dài, trọng lượng hoặc thể tích. Đánh giá hiệu quả công trình khoan lấy mẫu 
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phục vụ công tác nghiên cứu địa chất và tính trữ luợng.  
+ Công tác lấy, gia công và phân tích mẫu: Mục đích, nhiệm vụ và luận giải về các phương pháp 

lấy mẫu đã áp dụng: chủng loại, số lượng, kích thước, khoảng cách giữa các mẫu, sơ đồ gia công, 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 tính trữ lượng khoáng sản. 

Đánh giá chất lượng thi công, độ tin cậy của các tài liệu thu được từ các công trình thăm dò và 
phân tích mẫu.  

3. Các vấn đề về bảo vệ môi trường 
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.  
 
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 

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, 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 oxy hoá 

- Thành phần hoá: Sự biến đổi thành phần chính theo mẫu đơn, theo khối tính trữ luợng 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, độ dẻo của than theo từng vỉa than; phuơng 
pháp tính và xác định độ tro trung bình, độ tro hàng hóa; thành phần tro, độ nóng chảy, sức bền chịu 
nhiệt, thành phân lưu huỳnh đối với than giàu lưu huỳnh... Tính chất cơ lý của than: Tỷ trọng, độ kiên cố, 
chịu nhiệt, độ bền cơ học (riêng cho từng loại ôxy hóa và chưa ôxy hóa). Đối với vỉa phức tạp cần nêu độ 
bền cơ học, độ uớt rã của 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 lớp phủ, đá vây quanh cũng như các nguyên tố S, Ge, Ga.. 
Kiến nghị về phuơng pháp sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên than đã thăm dò; điều kiện kỹ thuật và yêu 
cầu chất luợng đối vơi tro và chất thải của xuởng tuyển than và diệp thạch cháy để sản xuất gạch và xi 
măng... 

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 v..v.  

- 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 
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Nội dung, khối lượng, phương pháp các công tác nghiên cứu địa chất thuỷ văn (ĐCTV) và địa 

chất công trình (ĐCCT) đã tiến hành. Lập luận về tính hợp lý và kết quả đã đạt được của công tác nghiên 
cứu. Đánh giá mức độ hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra, độ tin cậy của các thông số nghiên cứu thu được 
phục vụ thiết kế khai thác mỏ. 

1. 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 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. 

2. 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. 

3. 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 
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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 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 

luợng đất bốc, đá kẹp..  
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. Kết quả xác 
lập mô hình hoá thân khoáng, 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). Quá trình và 
kết quả tính toán phải trình bày sao cho dễ theo dõi và thẩm định tại Hội đồng. 

Đối với than, luận giải thêm về ranh giới tính, cơ sở lập luận về ranh giới tính; sự phân chi khu 
thăm dò cho khai thác lộ thiên, hầm lò; ranh giới kỹ thuật an toàn cơ sở tính toán xác định. Đối với mỏ 
đang khai thác phải thông kê trữ luợng than khấu trừ. 

 
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 121 và 122. 
- 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; 
-  Kết quả tính trữ lượng; 
-  Công tác nghiên cứu chất lượng và tính chất công nghệ của quặng; 
-  Điều kiện ĐCTV - ĐCCT. 
-  Đánh giá triển vọng chung của mỏ và kiến nghị công tác nghiên cứu  
tiếp theo. 

 
DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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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). 

 
PHỤ LỤC BÁO CÁO 

1. 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 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. 

2. Phụ lục bảng tính:  
a) Các phụ lục thống kê:  
Bảng thống kê các công trình khai đào và lỗ khoan đã thi công; công trình khai đào và khoan 

không sử dụng để tính trữ lượng, nguyên nhân; bảng thống kê toạ độ và độ cao các lỗ khoan và công trình 
khai đào, các điểm cắt của các công trình thăm dò tại vách và trụ thân khoáng. Bảng thống kê chất lượng 
khoan và khai đào (tỷ lệ mẫu lõi khoan, kết quả kiểm tra khoan bằng công trình khai đào, số liệu đo độ 
cong lỗ khoan). Trong trường hợp sử dụng phương pháp thăm dò và lấy mẫu địa vật lý cũng cần lập các 
bảng thống kê kết quả đo. Bảng thống kê kết quả phân tích các loại (hoá, khoáng vật, cơ lý, các phân tích 
khác ). Bảng thống kê và tính toán ĐCTV, ĐCCT, khí tượng thuỷ văn. 

b) Các phụ lục bảng tính:  
Thứ tự các bảng phải phù hợp với trình tự tính toán các thông số trữ lượng và phải gồm đầy đủ số 

liệu gốc và số liệu trung gian. Tuỳ theo phương pháp tính trữ lượng đã được áp dụng mà thành lập các 
bảng tính thích hợp; thông thường cần có các bảng tính sau: 
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-   Bảng tính toán sai số phân tích mẫu các loại; 
-  Bảng tính thông số trung bình chiều dày, hàm lượng và các thông số khác theo công trình, theo 

khối và theo thân khoáng. 
-  Bảng thống kê kết quả đo diện tích. 
-  Bảng tính trữ lượng theo khối, thân quặng, theo loại quặng tự nhiên hoặc công nghiệp (khoáng 

sản chính, thành phần có ích đi kèm). 
-  Bảng tổng hợp trữ lượng. 
3. 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 rõ 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, 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 (có thể đưa vào tập thuyết minh); 
- Bản đồ địa chất khu vực tỷ lệ 1:10.000 – 1:50.000 kèm theo cột địa tầng và mặt cắt qua mỏ; 
- Bản đồ địa chất (hoặc địa chất - địa vật lý) 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); 
- Các bình đồ đồng đẳng vách trụ vỉa (thân khoáng). 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, 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; 

- Các thiết độ lỗ khoan và công trình thăm dò tỷ lệ 1:50 – 1:1000 (có thể đóng thành tập) 
- Bản đồ địa chất thuỷ văn khu vực tỷ lệ 1:10.000 – 1:50.000 (khi trong báo cáo có phần ĐCTV 

khu vực); bản đồ tài liệu thực tế ĐCTV, ĐCCT tỷ lệ 1:1000 – 1:10.000. Bản đồ địa chất thuỷ văn, ĐCCT 
mỏ tỷ lệ 1:1000 – 10.000. 

- 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...). 

- Bản đồ địa hình khu mỏ tỷ lệ 1:1000 – 10.000. Các sơ đồ phân chia các tờ bản đồ được đo vẽ 
theo những tỷ lệ khác nhau 1:5000 – 1:10.000. Sơ đồ khống chế mặt phẳng, khống chế độ cao tỷ lệ 
1:5000 – 1:10.000. Sơ đồ đường sườn kinh vĩ. Sơ đồ vị trí các mốc khống chế mặt phẳng và độ cao từ giải 
tích 3 và nivô kỹ thuật trở lên. Sơ đồ mốc và tiêu ngắm; mô tả kích thước và hình dạng của chúng. 
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4. Thủ tục Trả lại giấy phép thăm dò hoặc trả lại một phần diện tích 
thăm dò  

+ Trình tự thực 
hiện: 

Các bước thực hiện: 
Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) thuộc Sở Tài nguyên và Môi 
trường 

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ: 
 Trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc, cơ quan tiếp 

nhận hồ sơ 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 văn bản tiếp nhận hồ sơ. 

Trường hợp 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 đảm bảo 
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. 

Bước 3:Thẩm định hồ sơ: 
+ Cơ quan cấp phép căn cứ tính pháp lý, tính đầy đủ, hợp lệ của 

hồ sơ; sự đáp ứng các yêu cầu điều kiện thì trình cấp có thẩm quyền 
quyết định chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản 

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép, cơ quan 
cấp phép trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do 
không cấp phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển quyền thăm 
dò khoáng sản 
       Bước 4: Trả kết quả thủ tục hành chính: Cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ trả kết quả cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả 

+ Cách thức thực 
hiện: 

Nộp và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở 
Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường Nguyễn Văn 
Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 

+Thành phần, số 
lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ gồm: 
1) 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);  
2) Giấy phép thăm dò khoáng sản (bản chính);  
3) Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đã thực hiện đến thời 

điểm đề nghị trả lại (bản chính); Mẫu số 33 
4) Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản, kế hoạch thăm dò 

khoáng sản tiếp theo trong trường hợp trả lại một phần diện tích 
khu vực thăm dò. Mẫu số 16 

5) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: các văn bản thực hiện 
nghĩa vụ liên quan đến hoạt động thăm dò tính đến thời điểm đề 
nghị trả lại. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
+ Thời gian giải Tối đa 45 ngày, kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường có văn 
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quyết: bản tiếp nhận hồ sơ. 
+ Đối tượng thực 
hiện thủ tục hành 
chính: 

Tổ chức, cá nhân  

+ Cơ quan thực 
hiện thủ tục hành 
chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân 

cấp thực hiện (nếu có): 
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở TN & MT. 
d) Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan 

+Kết quả thực hiện 
TTHC 

Quyết định về việc cho phép trả lại giấy phép thăm dò (trả lại 
một phần diện tích khu vực thăm dò) khoáng sản 

+ Lệ phí:  

+ Tên mẫu đơn, 
mẫu tời khai: 

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 16/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
-Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản; Mẫu số 33 
- Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản  Mẫu số 16 

+ Yêu cầu, điều 
kiện thực hiện thủ 
tục hành chính: 

 

+ Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành 
chính: 

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 
2010; 

- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng 
sản; 

- Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định Quy định về đề án 
thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết 
quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt 
động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ 
đóng cửa mỏ khoáng sản; 
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Mẫu số 05 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________ 

....., 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: Bộ Tài nguyên và Môi trường 
              (Uỷ ban nhân dân tỉnh.........) 

 
 

(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 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (UBND 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 đề nghị trả lại là:….. (ha, km2) 
- Diện tích khu vực tiếp tục thăm dò là:....................... (ha, km2).  
Diện tích đề nghị trả lại và diện tích đề nghị tiếp tục thăm dò có toạ độ các điểm 

khép góc xác định trên bản đồ khu vực 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 16 

 
 
 
 
Tọa độ các điểm khép góc 

Điểm 
góc 

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

1 
2 
… 

  

 
 
 
 
 
 
 

BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG KHU VỰC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 
(tên khoáng sản)…..tại (mỏ)…., xã….., huyện…., tỉnh…. 

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

 
Ghi chú: bản đồ hiện trạng tối thiếu phải thể hiện các thông tin cơ bản sau: 
- Đường đồng mức và cao độ của đường đồng mức; 
- Vị trí, cao độ hiện tại các khu vực khai thác, sườn tầng, bờ moong, đường lò ...; 
- Vị trí thân quặng ban đầu, vết lộ khoáng sản (nếu có); 
- Ranh giới khu vực được cấp phép; 
 

 
Nền địa hình 
 
 
 

Ranh giới mỏ và hiện trạng các công trình 

Tên tổ chức, cá 
nhân 

Khung tọa độ 

     Tỷ lệ 
lệlệlệ:….. 
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Mẫu số 33 
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                               ĐƠN VỊ TƯ VẤN  
     PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN                                          (Chức danh) 
                      (Chức danh)               
 
 
 
                      Ký, đóng dấu                                             Ký, đóng dấu 
                       (Họ và tên)                                                 (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 của tổ chức, cá nhân thành lập báo cáo; 
-  Mục tiêu và nhiệm vụ của công tác thăm dò, thời gian thực hiện; 
- Khối lượng công trình chính đã hoàn thành, trữ lượng đạt được và đánh gía kết quả thăm dò.  
 

CHƯƠNG 1 
KHÁI QUÁT VỀ KHU THĂM DÒ 

-  Vị trí hành chính và địa lý của mỏ, 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. 
-  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 mỏ trong cấu trúc địa chất chung của vùng; 
- Cấu tạo địa chất mỏ: khái quát về địa tầng, magma, kiến tạo và các yếu tố khống chế các thân 

quặng.  
- Đặc điểm cấu tạo các thân khoáng: Số lượng, vị trí phân bố các thân khoáng. Mối liên kết của 

các thân khoáng 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. 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, quy luật 
phân bố các khoảnh giàu, nghèo quặng. 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 trắc địa: 
a) Nhiệm vụ , khối luợng, thiết bị đo vẽ 
- Mục đích, nhiệm vụ công tác trắc địa; 
- Khối luợng công tác thực hiện so với đề án; 
b) Công tác kỹ thuật 
- Tài liệu đã có và mức độ sử dụng: Lưới khống chế, cấp hạng; bản đồ địa hình, tỷ lệ; thống kê tọa 

độ công trình… 
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- Thành lập luới khống chế mặt phẳng và độ cao: Nêu từng loại luới tam giác, giải tích, đa giác, 
hành trình thủy chuẩn các cấp: Đồ hình, số điểm, só luới thành lập; thiết bị đo, độ chính xác; phuơng pháp 
đo, số vòng đo; ghi chép; phuơng pháp tính toán, bình sai, các số hiệu chỉnh, số liệu sau bình sai, kết quả 
đo tọa độ, độ cao sau bình sai… 

- Thành lập bản đồ địa hình: Luới đo vẽ địa hình; đuờng chuyền kinh vỹ, đồ hình; tổng số luới, số 
điểm mới; thiết bị đo, độ chính xác; bảng tính toán bình sai thể hiện số liệu đo, số hiệu chính, tọa độ độ 
cao các điểm. Diện tích đo vẽ tỷ lệ bản đồ, khoảng chênh đuờng đồng mức; phuơng pháp đo điểm chi tiết 
địa hình địa vật, ghi chép nhật ký đo, khoảng cách trạm đo đến điểm đo, mật độ trung bình điểm chi tiết 
trên dm2; phuơng pháp triển điểm chi tiết địa hình địa vật, vẽ đuờng đẳng cao; công tác kiểm tra đối chiếu 
thực địa, phuơng pháp và kết quả kiểm tra so sánh. 

- Công tác trắcđịa công trình: Phuơng pháp xác định vị trí công trình từ thiết kế ra thực địa. cấp 
hạng các điểm trạm đo, số luợng công trình; phuơng pháp xác định tọa độ, độ cao các công trình thăm dò, 
thiết bị đo, phuơng pháp đo, ghi chép, cấp hạng các điểm trạm đo và khối luợng; phuơng pháp xác định 
tọa độ độ cao các tuyến thăm dò, điểm trên tuyến… So sánh độ cao công trình địa chất đã đo với độ cao 
trên bản đồ địa hình, lập bảng thống kê. 

c) Công tác kiểm tra nghiệm thu: 
- Công tác kiểm tra nghiệm thu của đơn vị thực hiện công tác trắc địa và của tổ chức các nhân 

đuợc cấp phép thăm dò bao gồm cả công tác thực địa và văn phòng. 
- Kết luận về mức độ chính xác và khả năng sử dụng tài liệu trắc địa phục vụ công tác tính trữ 

luợng, 
d) Các phụ lục kèm theo:  
+ Văn bản của cơ quan nhà nuớc có thẩm quyền về cấp tọa độ, độ cao các điểm trắc địa khởi tính, 

bản đồ gốc do cơ quan có thẩm quyền ban hành;  
+ Bảng thông kê tọa độ, độ cao các điểm tam giác, giải tích, đa giác, đuờng chuyền các loại mới 

thành lập;  
+ Bảng tính toán bình sai luới tam giác, giải tích, đuờng chuyền, hành trình tủy chuẩn các cấp, 

bảng thống kê tọa độ, độ cao sau bình sai; 
+ Bảng thống kê tọa độ, độ cao công trình thăm dò địa chất; 
+ bản đồ địa hình; 
+ Sơ đồ luới khống chế mặt phẳng và độ cao; sơ đồ luới đo vẽ 
+ Mặt cắt địa hình (nếu có) ; 
+ các nhật ký đo đạc thực địa; 
+ Biên bản nghiệm thu.  
2. Công tác thăm dò địa chất:  
- Cơ sở phân chia nhóm mỏ 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 công trình 
thăm dò; 

- Tóm tắt các phương pháp thăm dò đã tiến hành, kết quả đạt được, những tồn tại của từng phương 
pháp. 

+ Công tác địa vật lý: Nhiệm vụ, khối luợng, phuơng pháp tiến hành và kết quả đạt đuợc, đánh giá 
hiêu quả từng phuơng pháp. Đối với than nêu rõ cơ sở lựa chọn phuơng pháp đo, ghi, và biểu diễn biểu đồ 
karota; phuơng pháp phân tích tài liệu và xác định chiều dày, vách, trụ các vỉa than theo karota; so sánh 
kết quả đo karota và khoan; mức độ sử dụng kết quả karota để tính trữ luợng. 

+ Công tác đo vẽ địa chất: Mục đích, nhiệm vụ, phuơng pháp và khối luợng công tác đo vẽ địa 
chất và kết quả đạt đuợc phục vụ công tác thăm dò. 

+ Công trình khai đào: Mục đích, nhiệm vụ và cơ sở bố trí công trình khai đào; khối lượng và 
đánh giá hiệu quả, kết quả từng loại hình công trình.  

+ Công tác khoan: 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 luợng và khối luợng khoan, trạng thái lỗ khoan; tỷ lệ thu hồi 
mẫu lõi khoan theo chiều dài, trọng lượng hoặc thể tích. Đánh giá hiệu quả công trình khoan lấy mẫu 
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phục vụ công tác nghiên cứu địa chất và tính trữ luợng.  
+ Công tác lấy, gia công và phân tích mẫu: Mục đích, nhiệm vụ và luận giải về các phương pháp 

lấy mẫu đã áp dụng: chủng loại, số lượng, kích thước, khoảng cách giữa các mẫu, sơ đồ gia công, 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 tính trữ lượng khoáng sản. 

Đánh giá chất lượng thi công, độ tin cậy của các tài liệu thu được từ các công trình thăm dò và 
phân tích mẫu.  

3. Các vấn đề về bảo vệ môi trường 
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.  
 
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 

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, 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 oxy hoá 

- Thành phần hoá: Sự biến đổi thành phần chính theo mẫu đơn, theo khối tính trữ luợng 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, độ dẻo của than theo từng vỉa than; phuơng 
pháp tính và xác định độ tro trung bình, độ tro hàng hóa; thành phần tro, độ nóng chảy, sức bền chịu 
nhiệt, thành phân lưu huỳnh đối với than giàu lưu huỳnh... Tính chất cơ lý của than: Tỷ trọng, độ kiên cố, 
chịu nhiệt, độ bền cơ học (riêng cho từng loại ôxy hóa và chưa ôxy hóa). Đối với vỉa phức tạp cần nêu độ 
bền cơ học, độ uớt rã của 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 lớp phủ, đá vây quanh cũng như các nguyên tố S, Ge, Ga.. 
Kiến nghị về phuơng pháp sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên than đã thăm dò; điều kiện kỹ thuật và yêu 
cầu chất luợng đối vơi tro và chất thải của xuởng tuyển than và diệp thạch cháy để sản xuất gạch và xi 
măng... 

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 v..v.  

- 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 
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Nội dung, khối lượng, phương pháp các công tác nghiên cứu địa chất thuỷ văn (ĐCTV) và địa 

chất công trình (ĐCCT) đã tiến hành. Lập luận về tính hợp lý và kết quả đã đạt được của công tác nghiên 
cứu. Đánh giá mức độ hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra, độ tin cậy của các thông số nghiên cứu thu được 
phục vụ thiết kế khai thác mỏ. 

1. 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 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. 

2. 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. 

3. 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 
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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 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 

luợng đất bốc, đá kẹp..  
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. Kết quả xác 
lập mô hình hoá thân khoáng, 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). Quá trình và 
kết quả tính toán phải trình bày sao cho dễ theo dõi và thẩm định tại Hội đồng. 

Đối với than, luận giải thêm về ranh giới tính, cơ sở lập luận về ranh giới tính; sự phân chi khu 
thăm dò cho khai thác lộ thiên, hầm lò; ranh giới kỹ thuật an toàn cơ sở tính toán xác định. Đối với mỏ 
đang khai thác phải thông kê trữ luợng than khấu trừ. 

 
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 121 và 122. 
- 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; 
-  Kết quả tính trữ lượng; 
-  Công tác nghiên cứu chất lượng và tính chất công nghệ của quặng; 
-  Điều kiện ĐCTV - ĐCCT. 
-  Đánh giá triển vọng chung của mỏ và kiến nghị công tác nghiên cứu  
tiếp theo. 

 
DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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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). 

 
PHỤ LỤC BÁO CÁO 

1. 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 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. 

2. Phụ lục bảng tính:  
a) Các phụ lục thống kê:  
Bảng thống kê các công trình khai đào và lỗ khoan đã thi công; công trình khai đào và khoan 

không sử dụng để tính trữ lượng, nguyên nhân; bảng thống kê toạ độ và độ cao các lỗ khoan và công trình 
khai đào, các điểm cắt của các công trình thăm dò tại vách và trụ thân khoáng. Bảng thống kê chất lượng 
khoan và khai đào (tỷ lệ mẫu lõi khoan, kết quả kiểm tra khoan bằng công trình khai đào, số liệu đo độ 
cong lỗ khoan). Trong trường hợp sử dụng phương pháp thăm dò và lấy mẫu địa vật lý cũng cần lập các 
bảng thống kê kết quả đo. Bảng thống kê kết quả phân tích các loại (hoá, khoáng vật, cơ lý, các phân tích 
khác ). Bảng thống kê và tính toán ĐCTV, ĐCCT, khí tượng thuỷ văn. 

b) Các phụ lục bảng tính:  
Thứ tự các bảng phải phù hợp với trình tự tính toán các thông số trữ lượng và phải gồm đầy đủ số 

liệu gốc và số liệu trung gian. Tuỳ theo phương pháp tính trữ lượng đã được áp dụng mà thành lập các 
bảng tính thích hợp; thông thường cần có các bảng tính sau: 
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-   Bảng tính toán sai số phân tích mẫu các loại; 
-  Bảng tính thông số trung bình chiều dày, hàm lượng và các thông số khác theo công trình, theo 

khối và theo thân khoáng. 
-  Bảng thống kê kết quả đo diện tích. 
-  Bảng tính trữ lượng theo khối, thân quặng, theo loại quặng tự nhiên hoặc công nghiệp (khoáng 

sản chính, thành phần có ích đi kèm). 
-  Bảng tổng hợp trữ lượng. 
3. 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 rõ 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, 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 (có thể đưa vào tập thuyết minh); 
- Bản đồ địa chất khu vực tỷ lệ 1:10.000 – 1:50.000 kèm theo cột địa tầng và mặt cắt qua mỏ; 
- Bản đồ địa chất (hoặc địa chất - địa vật lý) 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); 
- Các bình đồ đồng đẳng vách trụ vỉa (thân khoáng). 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, 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; 

- Các thiết độ lỗ khoan và công trình thăm dò tỷ lệ 1:50 – 1:1000 (có thể đóng thành tập) 
- Bản đồ địa chất thuỷ văn khu vực tỷ lệ 1:10.000 – 1:50.000 (khi trong báo cáo có phần ĐCTV 

khu vực); bản đồ tài liệu thực tế ĐCTV, ĐCCT tỷ lệ 1:1000 – 1:10.000. Bản đồ địa chất thuỷ văn, ĐCCT 
mỏ tỷ lệ 1:1000 – 10.000. 

- 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...). 

- Bản đồ địa hình khu mỏ tỷ lệ 1:1000 – 10.000. Các sơ đồ phân chia các tờ bản đồ được đo vẽ 
theo những tỷ lệ khác nhau 1:5000 – 1:10.000. Sơ đồ khống chế mặt phẳng, khống chế độ cao tỷ lệ 
1:5000 – 1:10.000. Sơ đồ đường sườn kinh vĩ. Sơ đồ vị trí các mốc khống chế mặt phẳng và độ cao từ giải 
tích 3 và nivô kỹ thuật trở lên. Sơ đồ mốc và tiêu ngắm; mô tả kích thước và hình dạng của chúng. 
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5. Thủ tục Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản 

+ Trình tự thực 
hiện: 

Các bước thực hiện: 
Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) thuộc Sở Tài nguyên và Môi 
trường 

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ: 
+ Trong thời hạn không quá  hai (02) ngày làm việc, cơ quan tiếp 

nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp văn 
bản, tài liệu đúng quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật khoáng sản và  
Điều 30 của Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của 
Chính phủ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá 
nhân đề nghị phê duyệt trữ lượng nôp phí thẩm định đánh giá trữ 
lượng khoáng sản theo quy định. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ban hành 
văn bản tiếp nhận hồ sơ ngay sau khi tổ chức, cá nhân hoàn thành 
nghĩa vụ nộp phí thẩm định phê duyệt trữ lượng khoáng sản. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định 
hoặc 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. 

Bước 3:Thẩm định hồ sơ: 
+ Cơ quan cấp phép căn cứ tính pháp lý, tính đầy đủ, hợp lệ của 

hồ sơ; sự đáp ứng các yêu cầu điều kiện thì trình cấp có thẩm quyền 
quyết định chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản 

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép, cơ quan 
cấp phép trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do 
không cấp phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển quyền thăm 
dò khoáng sản 
       Bước 4: Trả kết quả thủ tục hành chính: Cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ trả kết quả cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả 

+ Cách thức thực 
hiện: 

Nộp và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở 
Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường Nguyễn Văn 
Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 

+Thành phần, số 
lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ gồm: 
1) Đơn đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản (bản chính); Mẫu 

số 14 
2) Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, các phụ lục, bản vẽ và 

tài liệu nguyên thủy có liên quan (bản chính); Mẫu số 33 
3) Phụ lục luận giải chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng khoáng sản; 

biên bản nghiệm thu khối lượng, chất lượng công trình thăm dò 
khoáng sản đã thi công của tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép 
thăm dò khoáng sản. 

4) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Đề án thăm dò khoáng 
sản đã được thẩm định và Giấy phép thăm dò khoáng sản. 
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b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 in trên đĩa CD). 
+ Thời gian giải 
quyết: 

Tối đa 6 tháng, kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường có văn 
bản tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. 

+ Đối tượng thực 
hiện thủ tục hành 
chính: 

Tổ chức, cá nhân  

+ Cơ quan thực 
hiện thủ tục hành 
chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân 

cấp thực hiện (nếu có): 
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở TN & MT. 
d) Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan 

+Kết quả thực hiện 
TTHC Quyết định  

+ Lệ phí: 
Quyết định số 27/2005/QĐ-BTC ngày 13/5/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản 

+ Tên mẫu đơn, 
mẫu tời khai: 

- Đơn đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản - Mẫu số 14 
- Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, các phụ lục, bản vẽ và tài 

liệu nguyên thủy có liên quan - Mẫu số 33 
+ Yêu cầu, điều 
kiện thực hiện thủ 
tục hành chính: 

không 

+ Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành 
chính: 

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 
2010; 

- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng 
sản; 

- Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định Quy định về đề án 
thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết 
quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt 
động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ 
đóng cửa mỏ khoáng sản; 
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Mẫu số 14 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________ 

....., ngày... tháng... năm... 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN 
 

 
Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường 

             (Uỷ ban nhân dân tỉnh.........) 
 

 
(Tên tổ chức, cá nhân)...................................................................................  
Trụ sở tại:...................................................................................................... 
Điện thoại:....................................., Fax........................................................ 
Đã hoàn thành công tác thi công các công trình thăm dò …….theo Giấy phép thăm 

dò khoáng sản số ....... ngày.... tháng..... năm...... của (Bộ Tài nguyên và Môi truờng hoặc 
Uỷ 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/Uỷ 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/Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)…..thẩm định, xét và 
phê duyệt trữ lượng khoáng sản./. 
  
                                                                                    Tổ chức, cá nhân làm đơn 
                                                                                         (Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 33 

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                                        ĐƠN VỊ TƯ VẤN  
     PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN                                                     (Chức danh) 
                      (Chức danh)               
 
 
 
 
                      Ký, đóng dấu                                                                      Ký, đóng dấu 
                       (Họ và tên)                                                                         (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 của tổ chức, cá nhân thành lập báo cáo; 
-  Mục tiêu và nhiệm vụ của công tác thăm dò, thời gian thực hiện; 
- Khối lượng công trình chính đã hoàn thành, trữ lượng đạt được và đánh gía kết quả thăm dò.  
 

CHƯƠNG 1 
KHÁI QUÁT VỀ KHU THĂM DÒ 

-  Vị trí hành chính và địa lý của mỏ, 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. 
-  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 mỏ trong cấu trúc địa chất chung của vùng; 
- Cấu tạo địa chất mỏ: khái quát về địa tầng, magma, kiến tạo và các yếu tố khống chế các thân 

quặng.  
- Đặc điểm cấu tạo các thân khoáng: Số lượng, vị trí phân bố các thân khoáng. Mối liên kết của 

các thân khoáng 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. 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, quy luật 
phân bố các khoảnh giàu, nghèo quặng. 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 trắc địa: 
a) Nhiệm vụ , khối luợng, thiết bị đo vẽ 
- Mục đích, nhiệm vụ công tác trắc địa; 
- Khối luợng công tác thực hiện so với đề án; 
b) Công tác kỹ thuật 
- Tài liệu đã có và mức độ sử dụng: Lưới khống chế, cấp hạng; bản đồ địa hình, tỷ lệ; thống kê tọa 

độ công trình… 
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- Thành lập luới khống chế mặt phẳng và độ cao: Nêu từng loại luới tam giác, giải tích, đa giác, 
hành trình thủy chuẩn các cấp: Đồ hình, số điểm, só luới thành lập; thiết bị đo, độ chính xác; phuơng pháp 
đo, số vòng đo; ghi chép; phuơng pháp tính toán, bình sai, các số hiệu chỉnh, số liệu sau bình sai, kết quả 
đo tọa độ, độ cao sau bình sai… 

- Thành lập bản đồ địa hình: Luới đo vẽ địa hình; đuờng chuyền kinh vỹ, đồ hình; tổng số luới, số 
điểm mới; thiết bị đo, độ chính xác; bảng tính toán bình sai thể hiện số liệu đo, số hiệu chính, tọa độ độ 
cao các điểm. Diện tích đo vẽ tỷ lệ bản đồ, khoảng chênh đuờng đồng mức; phuơng pháp đo điểm chi tiết 
địa hình địa vật, ghi chép nhật ký đo, khoảng cách trạm đo đến điểm đo, mật độ trung bình điểm chi tiết 
trên dm2; phuơng pháp triển điểm chi tiết địa hình địa vật, vẽ đuờng đẳng cao; công tác kiểm tra đối chiếu 
thực địa, phuơng pháp và kết quả kiểm tra so sánh. 

- Công tác trắcđịa công trình: Phuơng pháp xác định vị trí công trình từ thiết kế ra thực địa. cấp 
hạng các điểm trạm đo, số luợng công trình; phuơng pháp xác định tọa độ, độ cao các công trình thăm dò, 
thiết bị đo, phuơng pháp đo, ghi chép, cấp hạng các điểm trạm đo và khối luợng; phuơng pháp xác định 
tọa độ độ cao các tuyến thăm dò, điểm trên tuyến… So sánh độ cao công trình địa chất đã đo với độ cao 
trên bản đồ địa hình, lập bảng thống kê. 

c) Công tác kiểm tra nghiệm thu: 
- Công tác kiểm tra nghiệm thu của đơn vị thực hiện công tác trắc địa và của tổ chức các nhân 

đuợc cấp phép thăm dò bao gồm cả công tác thực địa và văn phòng. 
- Kết luận về mức độ chính xác và khả năng sử dụng tài liệu trắc địa phục vụ công tác tính trữ 

luợng, 
d) Các phụ lục kèm theo:  
+ Văn bản của cơ quan nhà nuớc có thẩm quyền về cấp tọa độ, độ cao các điểm trắc địa khởi tính, 

bản đồ gốc do cơ quan có thẩm quyền ban hành;  
+ Bảng thông kê tọa độ, độ cao các điểm tam giác, giải tích, đa giác, đuờng chuyền các loại mới 

thành lập;  
+ Bảng tính toán bình sai luới tam giác, giải tích, đuờng chuyền, hành trình tủy chuẩn các cấp, 

bảng thống kê tọa độ, độ cao sau bình sai; 
+ Bảng thống kê tọa độ, độ cao công trình thăm dò địa chất; 
+ bản đồ địa hình; 
+ Sơ đồ luới khống chế mặt phẳng và độ cao; sơ đồ luới đo vẽ 
+ Mặt cắt địa hình (nếu có) ; 
+ các nhật ký đo đạc thực địa; 
+ Biên bản nghiệm thu.  
2. Công tác thăm dò địa chất:  
- Cơ sở phân chia nhóm mỏ 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 công trình 
thăm dò; 

- Tóm tắt các phương pháp thăm dò đã tiến hành, kết quả đạt được, những tồn tại của từng phương 
pháp. 

+ Công tác địa vật lý: Nhiệm vụ, khối luợng, phuơng pháp tiến hành và kết quả đạt đuợc, đánh giá 
hiêu quả từng phuơng pháp. Đối với than nêu rõ cơ sở lựa chọn phuơng pháp đo, ghi, và biểu diễn biểu đồ 
karota; phuơng pháp phân tích tài liệu và xác định chiều dày, vách, trụ các vỉa than theo karota; so sánh 
kết quả đo karota và khoan; mức độ sử dụng kết quả karota để tính trữ luợng. 

+ Công tác đo vẽ địa chất: Mục đích, nhiệm vụ, phuơng pháp và khối luợng công tác đo vẽ địa 
chất và kết quả đạt đuợc phục vụ công tác thăm dò. 

+ Công trình khai đào: Mục đích, nhiệm vụ và cơ sở bố trí công trình khai đào; khối lượng và 
đánh giá hiệu quả, kết quả từng loại hình công trình.  

+ Công tác khoan: 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 luợng và khối luợng khoan, trạng thái lỗ khoan; tỷ lệ thu hồi 
mẫu lõi khoan theo chiều dài, trọng lượng hoặc thể tích. Đánh giá hiệu quả công trình khoan lấy mẫu 
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phục vụ công tác nghiên cứu địa chất và tính trữ luợng.  
+ Công tác lấy, gia công và phân tích mẫu: Mục đích, nhiệm vụ và luận giải về các phương pháp 

lấy mẫu đã áp dụng: chủng loại, số lượng, kích thước, khoảng cách giữa các mẫu, sơ đồ gia công, 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 tính trữ lượng khoáng sản. 

Đánh giá chất lượng thi công, độ tin cậy của các tài liệu thu được từ các công trình thăm dò và 
phân tích mẫu.  

3. Các vấn đề về bảo vệ môi trường 
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.  
 
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 

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, 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 oxy hoá 

- Thành phần hoá: Sự biến đổi thành phần chính theo mẫu đơn, theo khối tính trữ luợng 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, độ dẻo của than theo từng vỉa than; phuơng 
pháp tính và xác định độ tro trung bình, độ tro hàng hóa; thành phần tro, độ nóng chảy, sức bền chịu 
nhiệt, thành phân lưu huỳnh đối với than giàu lưu huỳnh... Tính chất cơ lý của than: Tỷ trọng, độ kiên cố, 
chịu nhiệt, độ bền cơ học (riêng cho từng loại ôxy hóa và chưa ôxy hóa). Đối với vỉa phức tạp cần nêu độ 
bền cơ học, độ uớt rã của 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 lớp phủ, đá vây quanh cũng như các nguyên tố S, Ge, Ga.. 
Kiến nghị về phuơng pháp sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên than đã thăm dò; điều kiện kỹ thuật và yêu 
cầu chất luợng đối vơi tro và chất thải của xuởng tuyển than và diệp thạch cháy để sản xuất gạch và xi 
măng... 

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 v..v.  

- 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 
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Nội dung, khối lượng, phương pháp các công tác nghiên cứu địa chất thuỷ văn (ĐCTV) và địa 

chất công trình (ĐCCT) đã tiến hành. Lập luận về tính hợp lý và kết quả đã đạt được của công tác nghiên 
cứu. Đánh giá mức độ hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra, độ tin cậy của các thông số nghiên cứu thu được 
phục vụ thiết kế khai thác mỏ. 

1. 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 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. 

2. 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. 

3. 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 
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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 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 

luợng đất bốc, đá kẹp..  
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. Kết quả xác 
lập mô hình hoá thân khoáng, 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). Quá trình và 
kết quả tính toán phải trình bày sao cho dễ theo dõi và thẩm định tại Hội đồng. 

Đối với than, luận giải thêm về ranh giới tính, cơ sở lập luận về ranh giới tính; sự phân chi khu 
thăm dò cho khai thác lộ thiên, hầm lò; ranh giới kỹ thuật an toàn cơ sở tính toán xác định. Đối với mỏ 
đang khai thác phải thông kê trữ luợng than khấu trừ. 

 
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 121 và 122. 
- 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; 
-  Kết quả tính trữ lượng; 
-  Công tác nghiên cứu chất lượng và tính chất công nghệ của quặng; 
-  Điều kiện ĐCTV - ĐCCT. 
-  Đánh giá triển vọng chung của mỏ và kiến nghị công tác nghiên cứu  
tiếp theo. 

 
DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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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). 

 
PHỤ LỤC BÁO CÁO 

1. 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 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. 

2. Phụ lục bảng tính:  
a) Các phụ lục thống kê:  
Bảng thống kê các công trình khai đào và lỗ khoan đã thi công; công trình khai đào và khoan 

không sử dụng để tính trữ lượng, nguyên nhân; bảng thống kê toạ độ và độ cao các lỗ khoan và công trình 
khai đào, các điểm cắt của các công trình thăm dò tại vách và trụ thân khoáng. Bảng thống kê chất lượng 
khoan và khai đào (tỷ lệ mẫu lõi khoan, kết quả kiểm tra khoan bằng công trình khai đào, số liệu đo độ 
cong lỗ khoan). Trong trường hợp sử dụng phương pháp thăm dò và lấy mẫu địa vật lý cũng cần lập các 
bảng thống kê kết quả đo. Bảng thống kê kết quả phân tích các loại (hoá, khoáng vật, cơ lý, các phân tích 
khác ). Bảng thống kê và tính toán ĐCTV, ĐCCT, khí tượng thuỷ văn. 

b) Các phụ lục bảng tính:  
Thứ tự các bảng phải phù hợp với trình tự tính toán các thông số trữ lượng và phải gồm đầy đủ số 

liệu gốc và số liệu trung gian. Tuỳ theo phương pháp tính trữ lượng đã được áp dụng mà thành lập các 
bảng tính thích hợp; thông thường cần có các bảng tính sau: 
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-   Bảng tính toán sai số phân tích mẫu các loại; 
-  Bảng tính thông số trung bình chiều dày, hàm lượng và các thông số khác theo công trình, theo 

khối và theo thân khoáng. 
-  Bảng thống kê kết quả đo diện tích. 
-  Bảng tính trữ lượng theo khối, thân quặng, theo loại quặng tự nhiên hoặc công nghiệp (khoáng 

sản chính, thành phần có ích đi kèm). 
-  Bảng tổng hợp trữ lượng. 
3. 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 rõ 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, 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 (có thể đưa vào tập thuyết minh); 
- Bản đồ địa chất khu vực tỷ lệ 1:10.000 – 1:50.000 kèm theo cột địa tầng và mặt cắt qua mỏ; 
- Bản đồ địa chất (hoặc địa chất - địa vật lý) 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); 
- Các bình đồ đồng đẳng vách trụ vỉa (thân khoáng). 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, 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; 

- Các thiết độ lỗ khoan và công trình thăm dò tỷ lệ 1:50 – 1:1000 (có thể đóng thành tập) 
- Bản đồ địa chất thuỷ văn khu vực tỷ lệ 1:10.000 – 1:50.000 (khi trong báo cáo có phần ĐCTV 

khu vực); bản đồ tài liệu thực tế ĐCTV, ĐCCT tỷ lệ 1:1000 – 1:10.000. Bản đồ địa chất thuỷ văn, ĐCCT 
mỏ tỷ lệ 1:1000 – 10.000. 

- 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...). 

- Bản đồ địa hình khu mỏ tỷ lệ 1:1000 – 10.000. Các sơ đồ phân chia các tờ bản đồ được đo vẽ 
theo những tỷ lệ khác nhau 1:5000 – 1:10.000. Sơ đồ khống chế mặt phẳng, khống chế độ cao tỷ lệ 
1:5000 – 1:10.000. Sơ đồ đường sườn kinh vĩ. Sơ đồ vị trí các mốc khống chế mặt phẳng và độ cao từ giải 
tích 3 và nivô kỹ thuật trở lên. Sơ đồ mốc và tiêu ngắm; mô tả kích thước và hình dạng của chúng. 
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          6. Thủ tục Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản                

+ Trình tự thực 
hiện: 

Các bước thực hiện: 
Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) thuộc Sở Tài nguyên và Môi 
trường 

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ: 
+ Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận 

hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. Trường 
hợp văn bản tài liệu trong hồ sơ bảo đảm đúng quy định tại khoản 1 
Điều 59 Luật khoáng sản và khoản 1 Điều 31 Nghị định số 
15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ thì cơ quan tiếp nhận 
hồ sơ ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đề nghị 
khai thác khoáng sản 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. 

Bước 3:Thẩm định hồ sơ: 
+ Cơ quan cấp phép căn cứ tính pháp lý, tính đầy đủ, hợp lệ của hồ 

sơ; sự đáp ứng các yêu cầu điều kiện thì trình cấp có thẩm quyền 
quyết định chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản 

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép, cơ quan cấp 
phép trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không cấp 
phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển quyền thăm dò khoáng sản 
       Bước 4: Trả kết quả thủ tục hành chính: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ 
trả lời và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả 

+ Cách thức thực 
hiện: 

Nộp và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở 
Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường Nguyễn Văn Linh, 
phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 

+ Thành phần, số 
lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ gồm: 
1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, Mẫu số 07 

(bản chính);  
2) Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản (bản chính); Mẫu số 16 
3) Dự án đầu tư khai thác khoáng sản (theo Thông tư số 

33/2012/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2012 của Bộ Công Thương 
gồm: Phần I: Thuyết minh dự án quy định tại Phụ Lục số 1 của thông 
tư này; phần II: Thiết kế cơ sở quy định tại Phụ Lục số 2 của thông tư 
này) kèm theo quyết định phê duyệt dự án (theo điều 6 tại Thông Tư 
33/2012/TT-BCT); 

4) Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền (bản chính hoặc bản sao có chứng thực); 

5) Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo quyết định phê 
duyệt hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo giấy xác nhận của 
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cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (bản chính hoặc bản sao có 
chứng thực); 

6) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản chính hoặc bản sao 
có chứng thực); 

7) 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 (bản chính 
hoặc bản sao có chứng thực); 

8) Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính hoặc bản sao có chứng thực) 
9) Văn bản xác nhận vốn chủ sở hữu theo quy định tại điểm c 

Khoản 2 Điều 53 của Luật Khoáng sản (bản chính hoặc bản sao có 
chứng thực); 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

+ Thời gian giải 
quyết: 

Thời hạn giải quyết hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản: Tối 
đa 90 ngày, kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản tiếp 
nhận hồ sơ. 

Trong trường hợp phải lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan về 
các vấn đề liên quan đến việc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản thì 
thời gian lấy ý kiến không tính vào thời hạn quy định trên. 

+ Đối tượng thực 
hiện thủ tục hành 
chính: 

Tổ chức, cá nhân  

+ Cơ quan thực 
hiện thủ tục hành 
chính : 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân 

cấp thực hiện (nếu có): 
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở TN & MT. 
d) Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan 

+ Kết quả thực 
hiện thủ tục hành 
chính: 

Giấy phép khai thác khoáng sản. 

+ Lệ phí: 
Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy 
phép hoạt động khoáng sản 

+ Tên mẫu đơn, 
mẫu tời khai: 

-Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản – Mẫu số 07 
(Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
-Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản (bản chính); Mẫu số 16 

+ Yêu cầu, điều 
kiện thực hiện thủ 
tục hành chính: 

Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản phải có 
đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có dự án đầu tư khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò, phê 
duyệt trữ lượng phù hợp với quy hoạch quy định tại các Điểm b, c và d 
Khoản 1 Điều 10 của Luật này. 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 
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cho phép bằng văn bản; 
b) 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; 
c) Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự 

án đầu tư khai thác khoáng sản. 
(Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010). 

+ Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành 
chính: 

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010; 
- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của 

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

- Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định về đề án thăm dò khoáng 
sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động 
khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, 
hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng 
sản; 
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           Mẫusố 07 

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

....., ngày... tháng... năm... 
  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 
 

 Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường 
                      Uỷ ban nhân dân tỉnh......... 

 
(Tên tổ chức, cá nhân)   
Trụ sở tại: ....................................................................................................   
Điện thoại:............................................... Fax: .............................................   
Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm.... hoặc Đăng ký kinh 

doanh số... ngày... tháng... năm.... 
Giấy chứng nhận đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép 

đầu tư)...... cho dự án ... của Công ty .... 
Báo cáo kết quả thăm dò (tên khoáng sản)……tại xã.............. do............ thành lập 

năm........ đã được............ phê duyệt theo Quyết định số........ ngày.... tháng.... 
năm....của..... 

Đề nghị được cấp phép khai thác (tên khoáng sản).......... tại khu vực ... thuộc 
xã............. huyện............ tỉnh.......................... 

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 khai thác: .................... (tấn, m3,...) 
Công suất khai thác:................. (tấn, m3,...) /năm 
Mức sâu khai thác: ... 
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 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 
GK     GK(m)      X    Y    (m3/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 16 
 
 
 
Tọa độ các điểm khép góc 

Điểm 
góc 

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

1 
2 
… 

  

 
 
 
 
 
 
 

BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG KHU VỰC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 
(tên khoáng sản)…..tại (mỏ)…., xã….., huyện…., tỉnh…. 

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

 
 
Ghi chú: bản đồ hiện trạng tối thiếu phải thể hiện các thông tin cơ bản sau: 
- Đường đồng mức và cao độ của đường đồng mức; 
- Vị trí, cao độ hiện tại các khu vực khai thác, sườn tầng, bờ moong, đường lò ...; 
- Vị trí thân quặng ban đầu, vết lộ khoáng sản (nếu có); 
- Ranh giới khu vực được cấp phép;

 
Nền địa hình 

 
 
 

Ranh giới mỏ và hiện trạng các công trình 

Tên tổ chức, cá 
nhân 

Khung tọa độ 

     Tỷlệ  
lệlệlệ:….. 



462 
 

 
7. Thủ tục Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản 
+ Trình tự thực hiện: Các bước thực hiện: 

Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) thuộc Sở Tài nguyên và 
Môi trường 

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ: 
 Trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc, cơ quan tiếp 

nhận hồ sơ 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 văn bản tiếp nhận hồ sơ. 

Trường hợp 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 đảm bảo 
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. 

Bước 3:Thẩm định hồ sơ: 
+ Cơ quan cấp phép căn cứ tính pháp lý, tính đầy đủ, hợp lệ của 

hồ sơ; sự đáp ứng các yêu cầu điều kiện thì trình cấp có thẩm 
quyền quyết định chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản 

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép, cơ quan 
cấp phép trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do 
không cấp phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển quyền thăm 
dò khoáng sản 
       Bước 4: Trả kết quả thủ tục hành chính: Cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ trả lời và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tại Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 

+ Cách thức thực 
hiện: 

Nộp và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở 
Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường Nguyễn Văn 
Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 

+ Thành phần, số 
lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ gồm: 
1) Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Mẫu số 10 
(bản chính); 
2) Hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoảng sản, kèm 
theo bản kê giá trị tài sản chuyển nhượng (bản chính); 
3) Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị chuyển 
nhượng (bản chính); Mẫu số 16 
4) Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản và việc thực hiện các nghĩa vụ 
đến thời điểm đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (bản 
chính); 
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5) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đầu tư 
của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng 
sản (bản chính hoặc bản sao có chứng thực). 
6) Bản chính hoặc bản sao có chứng tực 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. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

+ Thời gian giải 
quyết: 

Trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày Sở Tài nguyên và 
Môi trường có văn bản tiếp nhận hồ sơ. 

+ Đối tượng thực 
hiện thủ tục hành 
chính: 

Tổ chức, cá nhân  

+ Cơ quan thực hiện 
thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân 
cấp thực hiện (nếu có): 
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở TN & MT. 
d) Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan 

+ Kết quả thực hiện 
thủ tục hành chính: 

Quyết định 

+ Lệ phí: Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp 
giấy phép hoạt động khoáng sản 

+ Tên mẫu đơn, mẫu 
tời khai: 

-Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản – Mẫu 
số 10 
(Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
-Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị chuyển 
nhượng – Mẫu số 16 

+ Yêu cầu, điều kiện 
thực hiện thủ tục 
hành chính: 

Tổ chức, cá nhân được chuyển nhượng quyền khai thác khoáng 
sản khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) 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. 

b) 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, c 
và g Khoản 2 Điều 55 của Luật Khoáng sản. 
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c) Khu vực được phép khai thác khoáng sản không có tranh chấp 
về quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động khoáng sản 

d) Tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển nhượng đã nộp đủ hồ sơ cho 
cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi Giấy phép khai thác khoáng sản còn 
hiệu lực ít nhất là 90 ngày. 

(Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của 
Chính phủ) 

+ Căn cứ pháp lý của 
thủ tục hành chính: 

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 
2010; 

- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng 
sản. 
- Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định Quy định về đề án 
thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết 
quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt 
động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ 
đóng cửa mỏ khoáng sản. 

 
 
Ghi chú: bản đồ hiện trạng tối thiếu phải thể hiện các thông tin cơ bản sau: 
- Đường đồng mức và cao độ của đường đồng mức; 
- Vị trí, cao độ hiện tại các khu vực khai thác, sườn tầng, bờ moong, đường lò ...; 
- Vị trí thân quặng ban đầu, vết lộ khoáng sản (nếu có); 
- Ranh giới khu vực được cấp phép; 
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           Mẫusố 10 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________ 

                                                                                   ....., ngày... tháng... năm...... 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN KHAI THÁC 
KHOÁNG SẢN 

 
Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường 

              (Uỷ ban nhân dân tỉnh.........) 
 

(Tên tổ chức, cá nhân)...................................................................................  
Trụ sở tại:......................................................................................................  
Điện thoại:................................................, Fax............................................. 
Đề nghị được chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản theo Giấy phép khai thác 

số... ngày... tháng... năm... của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (UBND tỉnh ...) 
cho phép khai thác (tên khoáng sản) tại khu vực ........, thuộc xã..... huyện....., tỉnh...... 

Thời hạn được khai thác.... năm,  
Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng: (Tên tổ chức, cá nhân)……........... 
Trụ sở tại:...................................................................................................... 
Điện thoại:..............................................., Fax:............................................. 
Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm.... hoặc Đăng ký kinh 

doanh số... ngày... tháng... năm.... 
Giấy chứng nhận đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép 

đầu tư) cấp cho dự án ... của Công ty ... 
Kèm theo 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) 

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng 
(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 16 
 
 
 
Tọa độ các điểm khép góc 

Điểm 
góc 

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

1 
2 
… 

  

 
 
 
 
 
 
 

BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG KHU VỰC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 
(tên khoáng sản)…..tại (mỏ)…., xã….., huyện…., tỉnh…. 

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

Ghi chú: bản đồ hiện trạng tối thiếu phải thể hiện các thông tin cơ bản sau: 
- Đường đồng mức và cao độ của đường đồng mức; 
- Vị trí, cao độ hiện tại các khu vực khai thác, sườn tầng, bờ moong, đường lò ...; 
- Vị trí thân quặng ban đầu, vết lộ khoáng sản (nếu có); 
- Ranh giới khu vực được cấp phép;

 
Nền địa hình 

 
 
 

Ranh giới mỏ và hiện trạng các công trình 

Tên tổ chức, cá 
nhân 

Khung tọa độ 

     Tỷlệ 
lelệ:….. 
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8. Thủ tục Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản 
+ Trình tự thực 
hiện: 

Các bước thực hiện: 
Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) thuộc Sở Tài nguyên và Môi 
trường 

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ: 
 Trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc, cơ quan tiếp 

nhận hồ sơ 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 văn bản tiếp nhận hồ sơ. 

Trường hợp 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 đảm bảo 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. 

Bước 3:Thẩm định hồ sơ: 
+ Cơ quan cấp phép căn cứ tính pháp lý, tính đầy đủ, hợp lệ của hồ 

sơ; sự đáp ứng các yêu cầu điều kiện thì trình cấp có thẩm quyền 
quyết định chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản 

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép, cơ quan cấp 
phép trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không cấp 
phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển quyền thăm dò khoáng sản 
       Bước 4: Trả kết quả thủ tục hành chính: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ 
trả lời và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả 

+ Cách thức thực 
hiện: 

Nộp và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở 
Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường Nguyễn Văn Linh, 
phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 

+ Thành phần, số 
lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ gồm: 
1) Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản (bản 

chính); Mẫu số 08 
2) Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị gia hạn; 

(bản chính); Mẫu số 16 
3) Báo cáo kết quả hoạt động khai thác tính đến thời điểm đề nghị 

gia hạn. (bản chính); 
4) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: 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. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

+ Thời gian giải 
quyết: 

Tối đa 45 ngày, kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản 
tiếp nhận hồ sơ.  

+ Đối tượng thực 
hiện TTHC: 

Tổ chức, cá nhân  

+ Cơ quan thực 
hiện thủ tục hành 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp 
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chính: thực hiện (nếu có): 
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở TN & MT. 
d) Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan 

+Kết quả thực 
hiện TTHC 

Giấy phép  

+ Lệ phí: Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy 
phép hoạt động khoáng sản 

+ Tên mẫu đơn, 
mẫu tời khai: 

-Đơn đề nghị gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản – Mẫu số 08 
(Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
-Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị gia hạn; ( Mẫu 
số 16 

+ Yêu cầu, điều 
kiện thực hiện thủ 
tục hành chính: 

1. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản được gia hạn Giấy phép 
khai thác khoáng sản, Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản khi đáp 
ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Đã nộp đủ hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng 
sản, Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản cho cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ khi Giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực ít nhất là 45 ngày 
và khi Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản còn hiệu lực ít nhất là 
15 ngày; trong đó giải trình rõ lý do đề nghị gia hạn. 

b) 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. 

c) 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. 

d) 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. 

đ) Tại thời điểm đề nghị gia hạn, kế hoạch khai thác khoáng sản 
tiếp theo phải phù hợp với quy hoạch khoáng sản đã phê duyệt theo 
quy định tại điểm c hoặc điểm d khoản 1 Điều 10 Luật khoáng sản. 
(Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/ 3/2012 của Chính phủ) 

+ Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành 
chính: 

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010; 
- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; 
- Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định Quy định về đề án thăm 
dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt 
động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động 
khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa 
mỏ khoáng sản; 
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Mẫu số 08 
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 KHOÁNG SẢN 
 
 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường 
              (Uỷ ban nhân dân tỉnh.........) 

 
 
(Tên tổ chức, cá nhân)...................................................................................  
Trụ sở tại:...................................................................................................... 
Điện thoại:......................................, Fax…………………………............... 
Đề nghị được gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản số...... ngày.... tháng... 

năm....của Bộ Tài nguyên và Môi trường (UBND tỉnh..) cho phép khai thác (tên khoáng 
sản)........... tại: xã...... huyện......., tỉnh.........................................  

Thời gian đề nghị được tiếp tục khai thác:......... năm. 
Diện tích đề nghị tiếp tục khai thác: .... ha. Được giới hạn bởi các điểm góc..... có 

toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo. 
Trữ lượng còn lại:...... (tấn, m3,...). 
Công suất khai thác:......... (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 16 

 
 
 
 
Tọa độ các điểm khép góc 

Điểm 
góc 

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

1 
2 
… 

  

 
 
 
 
 
 
 

BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG KHU VỰC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 
(tên khoáng sản)…..tại (mỏ)…., xã….., huyện…., tỉnh…. 

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

 
 
Ghi chú: bản đồ hiện trạng tối thiếu phải thể hiện các thông tin cơ bản sau: 
- Đường đồng mức và cao độ của đường đồng mức; 
- Vị trí, cao độ hiện tại các khu vực khai thác, sườn tầng, bờ moong, đường lò ...; 
- Vị trí thân quặng ban đầu, vết lộ khoáng sản (nếu có); 
- Ranh giới khu vực được cấp phép;

 
Nền địa hình 
 
 
 

Ranh giới mỏ và hiện trạng các công trình 

Tên tổ chức, cá 
nhân 

Khung tọa độ 

     Tỷlệ 
lệ:….. 
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9. Thủ tục Đề nghị trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một 
phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản 

+ Trình tự thực hiện: Các bước thực hiện: 
Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) thuộc Sở Tài nguyên và 
Môi trường 

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ: 
 Trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc, cơ quan tiếp 

nhận hồ sơ 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 văn bản tiếp nhận hồ sơ. 

Trường hợp 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 đảm bảo 
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. 

Bước 3:Thẩm định hồ sơ: 
+ Cơ quan cấp phép căn cứ tính pháp lý, tính đầy đủ, hợp lệ của 

hồ sơ; sự đáp ứng các yêu cầu điều kiện thì trình cấp có thẩm 
quyền quyết định chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản 

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép, cơ quan 
cấp phép trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do 
không cấp phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển quyền thăm 
dò khoáng sản 
       Bước 4: Trả kết quả thủ tục hành chính: Cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ trả lời và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tại Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 

+ Cách thức thực 
hiện: 

Nộp và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở 
Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường Nguyễn Văn 
Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 

+ Thành phần, số 
lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ gồm: 
1) 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; 
(bản chính) 

2) Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị trả lại; 
(bản chính) Mẫu số 16 

3) Giấy phép khai thác khoáng sản; (bản chính) 
4) Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản tính đến thời điểm đề 

nghị trả lại; (bản chính) 
5) Đề án đóng cửa mỏ trong trường hợp trả lại Giấy phép khai 

thác khoáng sản. (bản chính) 
6) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: 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 
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lại. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

+ Thời gian giải 
quyết: 

Tối đa 45 ngày, kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường có văn 
bản tiếp nhận hồ sơ. 

+ Đối tượng thực 
hiện thủ tục hành 
chính: 

Tổ chức, cá nhân  

+ Cơ quan thực hiện 
thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân 
cấp thực hiện (nếu có): 
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở TN & MT. 
d) Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan 

+Kết quả thực hiện 
TTHC 

Quyết định về việc cho phép trả lại giấy phép khai thác (trả lại một 
phần diện tích khu vực khai thác) khoáng sản 

+ Lệ phí:  
+ Tên mẫu đơn, mẫu 
tời khai: 

-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 16/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
-Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị trả lại; Mẫu 
số 16 

+ Yêu cầu, điều kiện 
thực hiện thủ tục 
hành chính: 

 

+ Căn cứ pháp lý của 
thủ tục hành chính: 

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 
2010; 

- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng 
sản; 

- Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định Quy định về đề án 
thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết 
quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt 
động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ 
đóng cửa mỏ khoáng sản; 
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           Mẫusố 09 
 

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 
              (Uỷ ban nhân dân tỉnh.........) 

 
(Tên tổ chức, cá nhân)...................................................................................  
Trụ sở tại:...................................................................................................... 
Điện thoại:....................................., Fax........................................................ 
Đề nghị được trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản (một phần diện tích khu vực 

khai thác khoáng sản) theo Giấy phép số...... ngày.... tháng..... năm...... do Bộ Tài nguyên 
và Môi trường (UBND tỉnh...) cấp tại mỏ (tên mỏ) ........ thuộc xã ......... huyện ..... tỉnh ..... 
kể từ ngày.... tháng..... năm..... 

Đối với trường hợp trả lại một phần diện tích khai thác cần bổ sung các thông tin 
sau: 

- Diện tích đề nghị trả lại là:.............. (ha, km2). 
- Diện tích đề nghị được tiếp tục khai thác là:...... (ha, km2).  
Khu vực đề nghị trả lại và khu vực đề nghị được tiếp tục khai thác có toạ độ các 

điểm khép góc thể hiện trên bản đồ 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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Tọa độ các điểm khép góc 

Điểm 
góc 

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

1 
2 
… 

  

 
 
 
 
 
 
 

BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG KHU VỰC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 
(tên khoáng sản)…..tại (mỏ)…., xã….., huyện…., tỉnh…. 

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

Ghi chú: bản đồ hiện trạng tối thiếu phải thể hiện các thông tin cơ bản sau: 
- Đường đồng mức và cao độ của đường đồng mức; 
- Vị trí, cao độ hiện tại các khu vực khai thác, sườn tầng, bờ moong, đường lò ...; 
- Vị trí thân quặng ban đầu, vết lộ khoáng sản (nếu có); 
- Ranh giới khu vực được cấp phép; 

 
Nền địa hình 

 
 
 

Ranh giới mỏ và hiện trạng các công trình 

Tên tổ chức, cá 
nhân 

Khung tọa độ 

     Tỷlệ 
lệ:….. 
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10. Thủ tục Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản    
+ Trình tự thực 
hiện: 

Các bước thực hiện: 
Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) thuộc Sở Tài nguyên và Môi 
trường 

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ: 
+ Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận 

hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. 
Trường hợp văn bản, tài liệu theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 70 
Luật khoáng sản và khoản 1 Điều 32 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP 
ngày 09/3/2012 của Chính phủ thì cơ quan tiếp nhận ban hành văn 
bản tiếp nhận hồ sơ. 

Trường hợp 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 
cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá 
nhân bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. 

Bước 3:Thẩm định hồ sơ: 
+ Cơ quan cấp phép căn cứ tính pháp lý, tính đầy đủ, hợp lệ của 

hồ sơ; sự đáp ứng các yêu cầu điều kiện thì trình cấp có thẩm quyền 
quyết định chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản 

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép, cơ quan cấp 
phép trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không cấp 
phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển quyền thăm dò khoáng 
sản 
       Bước 4: Trả kết quả thủ tục hành chính: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ 
trả lời và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả 

+ Cách thức thực 
hiện: 

Nộp và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở 
Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường Nguyễn Văn 
Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 

+ Thành phần, số 
lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ gồm: 
1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (bản 

chính); Mẫu số 11 
2) Bản đồ khu vực khai thác tận thu khoáng sản (bản chính); 

Mẫusố 16 
3) Dự án đầu tư khai thác tận thu khoáng sản kèm theo quyết định 

phê duyệt (bản chính); 
4) Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính hoặc bản sao có chứng 

thực); 
5) Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo quyết định phê 

duyệt hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo giấy xác nhận của cơ 
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (bản chính hoặc bản sao có chứng 
thực); 
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6) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản chính hoặc bản sao có 
chứng thực). 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

+ Thời gian giải 
quyết: 

Thời hạn giải quyết hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản: Tối 
đa 30 ngày, kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản tiếp 
nhận hồ sơ. 

+ Đối tượng thực 
hiện thủ tục hành 
chính: 

Tổ chức, cá nhân  

+ Cơ quan thực 
hiện thủ tục hành 
chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp 
thực hiện (nếu có): 
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở TN & MT. 
d) Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan 

+ Kết quả thực 
hiện thủ tục hành 
chính: 

Giấy phép. 

+ Lệ phí: Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp 
giấy phép hoạt động khoáng sản 

+ Tên mẫu đơn, 
mẫu tời khai: 

-Đơn đề nghị cấp phép khai thác tận thu khoáng sản – Mẫu số 11 
(Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
-Bản đồ khu vực khai thác tận thu khoáng sản (bản chính); Mẫusố 16 

+ Yêu cầu, điều 
kiện thực hiện thủ 
tục hành chính: 

Ngoài quy định về thủ tục, không có yêu cầu hoặc điều kiện nào 
khác. 

+ Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành 
chính: 

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010; 
- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng 
sản. 

- Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định Quy định về đề án thăm 
dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả 
hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động 
khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa 
mỏ khoáng sản. 
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           Mẫusố 11 
 

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

....., ngày... tháng... năm... 
  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN 
 

                    Kính gửi:  Uỷ ban nhân dân tỉnh  
 

(Tên tổ chức, cá nhân)............................................................................ 
Trụ sở tại................................................................................................. 
Điện thoại:............................................... Fax .......................................... 
Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm.... hoặc Đăng ký kinh 

doanh số... ngày... tháng... năm.... 
Giấy chứng nhận đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép 

đầu tư) cho dự án ... của Công ty .... 
Đề nghị được cấp phép khai thác tận thu (tên khoáng sản).......... tại mỏ............. 

thuộc xã............. huyện............ tỉnh..................................................... 
Diện tích khu vực khai thác:.................. (ha, km2), được giới hạn bởi các điểm 

góc:................... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo. 
Trữ lượng khai thác: .................... (tấn, m3,...) 
Công suất khai thác:................. (tấn, m3,...)  
Thời hạn khai thác............... năm, kể từ ngày ký 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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Tọa độ các điểm khép góc 

Điểm 
góc 

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

1 
2 
… 

  

 
 
 
 
 
 
 

BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG KHU VỰC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 
(tên khoáng sản)…..tại (mỏ)…., xã….., huyện…., tỉnh…. 

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

Ghi chú: bản đồ hiện trạng tối thiếu phải thể hiện các thông tin cơ bản sau: 
- Đường đồng mức và cao độ của đường đồng mức; 
- Vị trí, cao độ hiện tại các khu vực khai thác, sườn tầng, bờ moong, đường lò ...; 
- Vị trí thân quặng ban đầu, vết lộ khoáng sản (nếu có); 
- Ranh giới khu vực được cấp phép

 
Nền địa hình 

 
 
 

Ranh giới mỏ và hiện trạng các công trình 

Tên tổ chức, cá 
nhân 

Khung tọa độ 

     Tỷlệ 
lệ:….. 
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11. Thủ tục Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản      
+ Trình tự thực 
hiện: 

Các bước thực hiện: 
Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) thuộc Sở Tài nguyên và Môi 
trường 

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ: 
 Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ 

sơ 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 văn bản tiếp nhận hồ sơ. 

Trường hợp 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 đảm bảo 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. 

Bước 3:Thẩm định hồ sơ: 
+ Cơ quan cấp phép căn cứ tính pháp lý, tính đầy đủ, hợp lệ của hồ 

sơ; sự đáp ứng các yêu cầu điều kiện thì trình cấp có thẩm quyền 
quyết định chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản 

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép, cơ quan cấp 
phép trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không cấp 
phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển quyền thăm dò khoáng sản 
       Bước 4: Trả kết quả thủ tục hành chính: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ 
trả lời và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả 

+ Cách thức thực 
hiện: 

Nộp và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài 
nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường Nguyễn Văn Linh, 
phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 

+ Thành phần, số 
lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ gồm: 
1) Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản 

(bản chính); Mẫu số 12 
2) Báo cáo kết quả khai thác tận thu khoáng sản tính đến thời điểm 

đề nghị gia hạn. (bản chính); 
3) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực gồm: 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. 
b) Số lượng hồ sơ:  (01 bộ) 

+ Thời gian giải 
quyết: 

Tối đa 15 ngày, kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản 
tiếp nhận hồ sơ. 

+ Đối tượng thực 
hiện thủ tục hành 
chính: 

Tổ chức, cá nhân  

+ Cơ quan thực 
hiện thủ tục hành 
chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp 
thực hiện (nếu có): 
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c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở TN & MT. 
d) Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan 

+Kết quả thực 
hiện TTHC 

Giấy phép  

+ Lệ phí: Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy 
phép hoạt động khoáng sản 

+ Tên mẫu đơn, 
mẫu tời khai: 

Đơn đề nghị gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản – Mẫu số 
12 
(Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường) 

+ Yêu cầu, điều 
kiện thực hiện 
thủ tục hành 
chính: 

1. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản được gia hạn Giấy phép 
khai thác khoáng sản, Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản khi đáp 
ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Đã nộp đủ hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng 
sản, Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản cho cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ khi Giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực ít nhất là 45 ngày 
và khi Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản còn hiệu lực ít nhất là 
15 ngày; trong đó giải trình rõ lý do đề nghị gia hạn. 

b) 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. 

c) 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. 

d) 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. 

đ) Tại thời điểm đề nghị gia hạn, kế hoạch khai thác khoáng sản 
tiếp theo phải phù hợp với quy hoạch khoáng sản đã phê duyệt theo 
quy định tại điểm c hoặc điểm d khoản 1 Điều 10 Luật khoáng sản. 
(Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính 
phủ) 

+ Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành 
chính: 

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010; 
- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của 

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

- Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định Quy định về đề án thăm 
dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt 
động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động 
khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa 
mỏ khoáng sản; 
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           Mẫusố 12 
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: Uỷ ban nhân dân tỉnh......... 
 
 

(Tên tổ chức, cá nhân)...................................................................................  
Trụ sở tại:...................................................................................................... 
Điện thoại:......................................, Fax…………………………............... 
Đề nghị được gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản số...... ngày.... tháng... 

năm....của UBND tỉnh... cho phép khai thác (tên khoáng sản)........... tại xã...... huyện.......,   
Thời gian đề nghị được tiếp tục khai thác......... năm. 
Diện tích đề nghị được tiếp tục khai thác .... ha. Được giới hạn bởi các điểm góc..... 

có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo. 
Công suất khai thác:......... (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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12. Thủ tục Đề nghị trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản  
+ Trình tự thực 
hiện: 

Các bước thực hiện: 
Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) thuộc Sở Tài nguyên và Môi 
trường 

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ: 
 Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ 

sơ 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 văn bản tiếp nhận hồ sơ. 

Trường hợp 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 đảm bảo 
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. 

Bước 3:Thẩm định hồ sơ: 
+ Cơ quan cấp phép căn cứ tính pháp lý, tính đầy đủ, hợp lệ của 

hồ sơ; sự đáp ứng các yêu cầu điều kiện thì trình cấp có thẩm quyền 
quyết định chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản 

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép, cơ quan cấp 
phép trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không cấp 
phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển quyền thăm dò khoáng 
sản 
       Bước 4: Trả kết quả thủ tục hành chính: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ 
trả lời và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả 

+ Cách thức thực 
hiện: 

Nộp và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở 
Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường Nguyễn Văn 
Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 

+ Thành phần, số 
lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ gồm: 
1) Đơn đề nghị trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (bản 

chính); Mẫu số 13 
2) Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (bản chính);  
3) Báo cáo kết quả khai thác tận thu khoáng sản tính đến thời điểm 

trả lại giấy phép (bản chính);  
4) Đề án đóng cửa mỏ (bản chính). 
5) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: 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. 
b) Số lượng hồ sơ: (01 bộ) 

+ Thời gian giải 
quyết: 

Tối đa 15 ngày, kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản 
tiếp nhận hồ sơ. 

+ Đối tượng thực 
hiện thủ tục hành 
chính: 

Tổ chức, cá nhân  
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+ Cơ quan thực 
hiện thủ tục hành 
chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp 
thực hiện (nếu có): 
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở TN & MT. 
d) Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan 

+Kết quả thực 
hiện TTHC 

Quyết định về việc cho phép trả lại giấy phép tận thu khai thác 
khoáng sản 

+ Lệ phí:  
+ Tên mẫu đơn, 
mẫu tời khai: 

Đơn đề nghị trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản  – Mẫu số 
13 
(Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

+ Yêu cầu, điều 
kiện thực hiện thủ 
tục hành chính: 

 

+ Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành 
chính: 

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010; 
- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của 

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

- Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định Quy định về đề án thăm 
dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả 
hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động 
khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa 
mỏ khoáng sản; 
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          Mẫusố 13 
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 TẬN THU KHOÁNG SẢN  
 
 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh......... 
 
 

(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 UBND tỉnh ... cấp tại mỏ (tên mỏ) ........ thuộc xã ......... huyện ..... tỉnh ..... kể 
từ ngày.... tháng..... năm.....  

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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13. Thủ tục Đóng cửa mỏ khoáng sản                          
+ Trình tự thực 
hiện: 

Các bước thực hiện: 
Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) thuộc Sở Tài nguyên và Môi 
trường 

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ: 
 Trong thời gian không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra văn bản, tài liệu 
có trong hồ sơ.  

Trường hợp văn bản, tài liệu có trong hồ sơ bảo đảm đúng quy 
định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ. 
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc 
đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu có 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 đóng cửa mỏ 
khoáng sản bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. 

Bước 3:Thẩm định hồ sơ: 
+ Cơ quan cấp phép căn cứ tính pháp lý, tính đầy đủ, hợp lệ của 

hồ sơ; sự đáp ứng các yêu cầu điều kiện thì trình cấp có thẩm quyền 
quyết định chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản 

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép, cơ quan 
cấp phép trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do 
không cấp phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển quyền thăm 
dò khoáng sản 
       Bước 4: Trả kết quả thủ tục hành chính: Cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ trả lời và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tại Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 

+ Cách thức thực 
hiện: 

Nộp và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở 
Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường Nguyễn Văn 
Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 

+ Thành phần, số 
lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ gồm: 
1) Đơn đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản (bản chính); Mẫusố 15 
2) Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (bản chính); 
3) Bản đồ hiện trạng khu vực đóng cửa mỏ khoáng sản tại thời 

điểm đề nghị đóng cửa mỏ (bản chính); 
4) Các văn bản chứng minh 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 đóng cửa mỏ. 
b) Số lượng hồ sơ:  (01 bộ) 

+ Thời gian giải 
quyết: 

Thời gian thẩm định, phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản 
không quá 60 (sáu mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

+ Đối tượng thực 
hiện thủ tục hành 

Tổ chức, cá nhân  
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chính: 
+ Cơ quan thực 
hiện thủ tục hành 
chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân 
cấp thực hiện (nếu có): 
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở TN & MT. 
d) Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan 

+ Kết quả thực hiện 
thủ tục hành chính: 

Quyết định phê duyệt 

+ Lệ phí:  
+ Tên mẫu đơn, 
mẫu tời khai: 

Đơn đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản – Mẫu số 15 
(Thông tư số 16/2012/TT/BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

+ Yêu cầu, điều 
kiện thực hiện thủ 
tục hành chính: 

Ngoài quy định về thủ tục, không có yêu cầu hoặc điều kiện nào 
khác. 

+ Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành 
chính: 

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 
2010; 

- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng 
sản; 

- Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định Quy định về đề án 
thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết 
quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt 
động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ 
đóng cửa mỏ khoáng sản; 
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          Mẫusố 15 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________ 

....., 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: Uỷ ban nhân dân tỉnh......... 

 
(Tên tổ chức, cá nhân)........................................................................... 
Trụ sở tại:............................................................................................... 
Điện thoại:....................................., Fax.................................................. 
Thực hiện Quyết định số...............ngày......tháng........năm .......của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh về việc phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản; biên bản kiểm tra thực địa 
ngày......tháng........năm .......của ..... 

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 (UBND tỉnh...) tại mỏ (tên mỏ) ........ thuộc xã ......... huyện ..... tỉnh .... 

(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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14. Thủ tục Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm 
dò khoáng sản 

+ Trình tự thực hiện: Các bước thực hiện: 
Bước 1. Nộp hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá 

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 hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả (Bộ phận một cửa) thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

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 
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hành khi có ít nhất 03 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 xet 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. 

+ Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài 
nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường Nguyễn Văn 
Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 

+ Thành phần, số lượng 
hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ gồm:  
- Bản chính: Đơn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản.  
- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh; hồ sơ giới thiệu năng lực kinh nghiệm trong 
thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản; bản giới thiệu năng 
lực tài chính và khả năng huy động tài chính; kế hoạch sơ bộ về 
đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến sâu, tiêu thụ sản phẩm và 
bản cam kết thực hiện nếu trúng đấu giá. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

+ Thời gian giải quyết: - Thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền 
khai thác khoáng sản là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thông báo 
thông tin về phiên đấu giá. 

- Trong thời gian không quá 30 ngày, kể từ ngày hết hạn tiếp 
nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá, Sở Tài nguyên và Môi 
trường phải hoàn thành phương án xét chọn hồ sơ của tổ chức, cá 
nhân đề nghị tham gia phiên đấu giá và báo cáo Chủ tịch Hội 
đồng đấu giá hoặc chuyển hồ sơ đấu giá của tổ chức, cá nhân 
được xét chọn tham gia đấu giá cho tổ chức đấu giá chuyên 
nghiệp (trường hợp đấu giá thông qua tổ chức đấu giá chuyên 
nghiệp) để thực hiện đấu giá theo quy định. 

- Trong thời gian không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận 
được báo cáo kết quả xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá quyền 
khai thác khoáng sản, Chủ tịch Hội đồng đấu giá hoặc tổ chức 
đấu giá chuyên nghiệp phải tổ chức phiên đấu giá quyền khai 
thác khoáng sản. 

- Thời gian nộp tiền đặt trước được thông báo trong hồ sơ 
mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản trước khi tổ chức phiên 
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đấu giá ít nhất là 07 ngày. 
- Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày 

kết thúc phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Sở Tài 
nguyên và Môi trường phải trình Ủy ban nhân dân tỉnh hồ sơ 
phê duyệt kết quả trúng đấu giá. 

- Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ phê duyệt kết quả trúng đấu giá, Ủy ban nhân 
dân tỉnh phải ban hành văn bản phê duyệt kết quả trúng đấu giá. 

- Thời gian thông báo và đăng tải công khai kết quả trúng 
đấu giá là 05 ngày, kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá. 

+ Đối tượng thực hiện 
thủ tục hành chính: 

Tổ chức, cá nhân  

+ Cơ quan thực hiện 
thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban 
nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc 
phân cấp thực hiện (nếu có): Không. 

- 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: Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp 
(trong trường hợp thành lập Hội đồng đấu giá thì các cơ quan 
liên quan là các Sở: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 
Công Thương, Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có 
khu vực khoáng sản được đưa ra đấu giá).  

+ Kết quả thực hiện thủ 
tục hành chính: 

Văn bản phê duyệt kết quả trúng đấu giá. 
 

+ Lệ phí: Mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản 
do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định. 

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ 
khai: 

- 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; 

- 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); 

- Mẫu số 03: 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). 

+ Yêu cầu, điều kiện 
thực hiện thủ tục hành 
chính: 

- 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; 
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+ 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 phí tham gia đấu giá, 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. 

+ Những đối tượng bị cấm khác theo quy định của pháp 
luật về bán đấu giá tài sản. 

+ Căn cứ pháp lý của 
thủ tục hành chính: 

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 
năm 2010; 

- Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 
của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; 

- Thông tư số 16/2014/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 
2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 
Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác 
khoáng sản; 

- 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 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 
22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy 
định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 
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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: Bộ Tài nguyên và Môi trường 

(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 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 
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- 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  
- …….  

3. Năng lực tài chính (3 năm gần nhất theo kết quả kiểm toán độc lập) 
TT  Năm 20.. Năm 20.. Năm 20.. 
1 Tổng tài sản    
2 Tổng nợ phải trả    
3 Tài sản ngắn hạn    
4 Nợ ngắn hạn    
5 Doanh thu    
6 Lợi nhuận trước thuế    
7 Lợi nhuận sau thuế    

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 Chất 
lượng 
thực 

hiện nay 

Thuộc 
sở 

hữu 

Đi 
thuê 

       
       
       

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 

Mẫu số 03. Bản cam kết thực hiện dự án 
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(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… 

Người lập 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Giám đốc 
                     (Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Thủ tục Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có 
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kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền phê duyệt 

+ Trình tự thực hiện: Các bước thực hiện: 
Bước 1. Nộp hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá 

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 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả (Bộ phận một cửa) thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

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 
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hành khi có ít nhất 03 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 xet 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. 

+ Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài 
nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường Nguyễn Văn 
Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 

+ Thành phần, số lượng 
hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ gồm:  
- Bản chính: Đơn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản;  
- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh; văn bản giới thiệu năng lực kinh nghiệm 
trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản; bản giới thiệu 
năng lực tài chính và khả năng huy động tài chính; chương trình 
sơ bộ việc đầu tư khai thác, chế biến sâu, tiêu thụ sản phẩm và 
bản cam kết thực hiện dự án nếu trúng đấu giá. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

+ Thời gian giải quyết: - Thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền 
khai thác khoáng sản là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thông báo 
thông tin về phiên đấu giá. 

- Trong thời gian không quá 30 ngày, kể từ ngày hết hạn tiếp 
nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá, Sở Tài nguyên và Môi 
trường phải hoàn thành phương án xét chọn hồ sơ của tổ chức, cá 
nhân đề nghị tham gia phiên đấu giá và báo cáo Chủ tịch Hội 
đồng đấu giá hoặc chuyển hồ sơ đấu giá của tổ chức, cá nhân 
được xét chọn tham gia đấu giá cho tổ chức đấu giá chuyên 
nghiệp (trường hợp đấu giá thông qua tổ chức đấu giá chuyên 
nghiệp) để thực hiện đấu giá theo quy định. 

- Trong thời gian không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận 
được báo cáo kết quả xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá quyền 
khai thác khoáng sản, Chủ tịch Hội đồng đấu giá hoặc tổ chức 
đấu giá chuyên nghiệp phải tổ chức phiên đấu giá quyền khai 
thác khoáng sản. 

- Thời gian nộp tiền đặt trước được thông báo trong hồ sơ 
mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản trước khi tổ chức phiên 
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đấu giá ít nhất là 07 ngày. 
- Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày 

kết thúc phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Sở Tài 
nguyên và Môi trường phải trình Ủy ban nhân dân tỉnh hồ sơ 
phê duyệt kết quả trúng đấu giá. 

- Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ phê duyệt kết quả trúng đấu giá, Ủy ban nhân 
dân tỉnh phải ban hành văn bản phê duyệt kết quả trúng đấu giá. 

- Thời gian thông báo và đăng tải công khai kết quả trúng 
đấu giá là 05 ngày, kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá. 

+ Đối tượng thực hiện 
thủ tục hành chính: 

Tổ chức, cá nhân  

+ Cơ quan thực hiện 
thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban 
nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc 
phân cấp thực hiện (nếu có): Không. 

- 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: Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp 
(trong trường hợp thành lập Hội đồng đấu giá thì các cơ quan 
liên quan là các Sở: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 
Công Thương, Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có 
khu vực khoáng sản được đưa ra đấu giá). 

+ Kết quả thực hiện thủ 
tục hành chính: 

Văn bản phê duyệt kết quả trúng đấu giá. 
 

+ Lệ phí: Mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản 
do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định. 

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ 
khai: 

- 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); 

- 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); 

- Mẫu số 03: 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). 

+ Yêu cầu, điều kiện 
thực hiện thủ tục hành 
chính: 

- 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; 
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+ 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 Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam xét chọn; 
+ Đã nộp phí tham gia đấu giá, 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 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. 

+ Căn cứ pháp lý của 
thủ tục hành chính: 

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 
năm 2010; 

- Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 
của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; 

- Thông tư số 16/2014/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 
2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 
Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác 
khoáng sản; 

- 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 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 
22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy 
định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 
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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: Bộ Tài nguyên và Môi trường 

(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 
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 
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- 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  
- …….  

3. Năng lực tài chính (3 năm gần nhất theo kết quả kiểm toán độc lập) 
TT  Năm 20.. Năm 20.. Năm 20.. 
1 Tổng tài sản    
2 Tổng nợ phải trả    
3 Tài sản ngắn hạn    
4 Nợ ngắn hạn    
5 Doanh thu    
6 Lợi nhuận trước thuế    
7 Lợi nhuận sau thuế    

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 Chất 
lượng 
thực 

hiện nay 

Thuộc 
sở 

hữu 

Đi 
thuê 

       
       
       

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 

 Mẫu số 03. Bản cam kết thực hiện dự án 
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(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… 

Người lập 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Giám đốc 
                     (Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. LĨNH VỰC THÔNG TIN VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
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1. Thủ tục Cung cấp và khai thác sử dụng thông tin Tài nguyên và Môi 

trường 
- Trình tự thực hiện: - Chuẩn bị phiếu đăng ký yêu cầu cung cấp và khai thác sử dụng 

thông tin Tài nguyên và Môi trường. 
- Nộp phiếu đăng ký tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ 
phận một cửa) thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 
- Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận một cửa thuộc Sở Tài 
nguyên và Môi trường 

- Cách thức thực hiện: - Nộp và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường 
Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, 
tỉnh Hưng Yên) 

- Thành phần, số lượng 
hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
- Phiếu đăng ký yêu cầu cung cấp và khai thác sử dụng thông tin 
tài liệu. 
+ Đối với tổ chức: phải có giấy giới thiệu của cơ quan cử đến 
yêu cầu cung cấp thông tin tài liệu. 
+ Đối với cá nhân: phải có giấy chứng minh thư nhân dân 
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết - Thời hạn cung cấp và khai thác sử dụng thông tin tài liệu: 01 
ngày làm việc. 

- Đối tượng thực hiện 
thủ tục hành chính: 

Cá nhân 
Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ 
tục hành chính 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi 
trường. 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân 
cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm Công nghệ thông tin 
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Công nghệ 
thông tin 
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

- Lệ phí: Mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai chưa bao gồm 
chi phí in ấn, pho to tài liệu: 100.000 đồng /1 hồ sơ (một trăm 
nghìn đồng) 
Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND  ngày 28/9/2007 của UBND 
tỉnh về việc quy định mức thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, 
phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác sử dụng tài 
liệu đất đai. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ 
khai 

 - Phiếu đề nghị (phiếu đăng ký) cung cấp dữ liệu tài nguyên và 
môi trường;  
 - Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu tài nguyên và môi trường; 
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 - Hợp đồng cung cấp, khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên và 
môi trường. 

- Căn cứ pháp lý của 
thủ tục hành chính 

- Luật Đất đai năm 2013; Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014; 
Luật Tài nguyên nước năm 2012; Luật Khoáng sản năm 2010 
- Pháp lệnh số 34/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001 pháp 
lệnh Lưu trữ Quốc Gia của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá 10; 
có hiệu lực 01/7/2001. 
- Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 pháp 
lệnh phí và lệ phí của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá 10; có 
hiệu lực 01/01/2002. 
- Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí có hiệu lực thi 
hành sau 15 ngày đăng Công báo. 
- Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/20006 của Chính phủ 
về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-
CP ngày 03/6/2003, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày đăng Công 
báo 
- Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15/9/2008 của Chính phủ 
về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về Tài 
nguyên và Môi trường, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày đăng 
Công báo 
- Nghị định số 92/2007/NQ-HĐND của Hội Đồng Nhân Dân 
tỉnh Hưng Yên khoá XI kỳ họp thứ 8 (từ ngày 15 đến 17/7/2007) 
về quy định mức thu phí, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất; 
phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai và lệ phí hộ tịch 
- Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 
định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc TW. 
- Thông tư 07/2009/TT-BTNMT ngày 10 tháng 7 năm 2009 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của 
Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15/9/2008 của Chính phủ 
về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài 
nguyên và môi trường. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                    MẪU SỐ 01 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
         Hưng yên, ngày        tháng         năm…….. 

 
PHIẾU ĐỀ NGHỊ 

CUNG CẤP DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Kính gửi:……………………………………………………… 
 
1. Tên tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu: 
…………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………. 
Số CMTND, ngày cấp, nơi cấp (đối với cá nhân):……………………………….. 
2. Địa chỉ: 
…………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………. 
3. Số điện thoại, fax, E-mail: 
…………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………. 
4. Nội dung dữ liệu cần cung cấp: 
…………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………. 
5. Mục đích sử dụng dữ liệu: 
…………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………. 
6. Phương thức nhận kết quả (nhận trực tiếp tại cơ quan cung cấp dữ liệu hoặc gửi qua bưu 
điện): 
…………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………. 
7. Cam kết sử dụng dữ liệu: 
…………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………. 
 

    NGƯỜI YÊU CẦU CUNG CẤP DỮ LIỆU 
 
 
 
 
 
 
* Trường hợp là cơ quan, tổ chức yêu cầu cung cấp dữ liệu thì thủ trưởng cơ quan phải ký, ghi rõ họ tên, 
đóng dấu; là cá nhân phải ký, ghi rõ họ tên. 

 
 
 

                                                                                                                                           MẪU  SỐ 02 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
    Hưng Yên, ngày        tháng         năm…….. 

 
PHIẾU YÊU CẦU 

CUNG CẤP DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Kính gửi:……………………………………………………… 
 
1. Người yêu cầu cung cấp dữ liệu: 
…………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………. 
2. Quốc tịch/nơi đang làm việc, học tập: 
…………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………. 
3. Nội dung dữ liệu yêu cầu cung cấp: 
…………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
4. Mục đích sử dụng dữ liệu: 
…………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………. 
5. Phương thức nhận kết quả (nhận trực tiếp tại cơ quan cung cấp dữ liệu hoặc gửi qua bưu 
điện): 
…………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………. 
6. Cam kết của người yêu cầu sử dụng dữ liệu: 
…………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………. 
 
     XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC                                                                NGƯỜI YÊU CẦU  
NƠI ĐANG LÀM VIỆC, HỌC TẬP 
 
 
 
 
 
          (Ký xác nhận, đóng dấu)                                                                      (Ký, ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 
 

      
 MẪU SỐ  03 
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………………………..                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      
SỐ:                /HĐTT                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
        Hưng Yên, ngày        tháng         năm…….. 

 
 

HỢP ĐỒNG 
CUNG CẤP, KHAI THÁC, SỬ DỤNG  DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
- Căn cứ Bộ luật Dân sự; 
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên, 
Hôm nay, ngày………..tháng……….năm…….., tại………….chúng tôi gồm: 
1. Bên cung cấp dữ liệu (Bên A): 
Cơ sở dữ liệu…………………thuộc……………………………………………... 
Đại diện:………………………………………………………………………….. 
Chức vụ:………………………………………………………………………….. 
Địa chỉ:…………………..……………………………………………………….. 
Điện thoại :……………………………………, Fax…. ………………………… 
Email:…………………………………………………………………………….. 
Số tài khoản……………………………………………………………………..... 
2. Bên khai thác, sử dung dữ liệu (Bên B): 
Tên tổ chức, cá nhân:………………… ………………………………………….. 
Đại diện:………………………………………………………………………….. 
Chức vụ:………………………………………………………………………….. 
Địa chỉ:…………………..……………………………………………………….. 
Điện thoại :……………………………………, Fax…. ………………………… 
Email:…………………………………………………………………………….. 
Số tài khoản……………………………………………………………………..... 
Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng khai thác, sử dụng dữ liệu như sau: 
Điều 1. Nội dung hợp đồng: 
  (về việc cung cấp, khai thác, sử dụng dữ liệu) 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………. 
Điều 2. Thời gian thực hiện: 
……………ngày, kể từ ngày………tháng……năm……………………………. 
 
Điều 3. Phương thức nhận kết quả: 
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- Nhận trực tiếp tại cơ quan cung cấp dữ liệu:…………………………………… 
- Nhận gửi qua đường bưu điện:………………………………………………….. 
- Khai thác sử dụng thông qua việc truy cập:…………………………………….. 
Điều 4. Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán 
Tiền trả cho việc khai thác, sử dụng dữ liệu là:……………………………...đồng 
(Bằng chữ:…………………………………………………………………..đồng) 
Trong đó: Tiền khai thác, sử dụng dữ liệu là:……………………………….đồng 
                 Tiền dịch vụ cung cấp dịch vụ là:………………………………..đồng 
Số tiền đặt trước:……………………………………………………...……..đồng 
Hình thức thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản):…………………………………. 
Điều 5. Trách nhiện và quyền hạn của hai bên: 
(Phải có đủ nội dung quy định tại Điều 13 Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 
năm 2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu 
về tài nguyên và môi trường) 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………. 
Điều 6: Bổ sung, sửa đổi và chấm dứt hợp đồng và xử lý tranh chấp: 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………. 
Điều 7: Điều khoản chung 
1. Hợp đồng này được làm thành……….bản, có giá trị pháp lý ngang nhau, bên A 
giữ……….bản, bên B giữ……….bản. 
2. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày………………………………………….. 
 
 
                    BÊN B                                                                                                              BÊN A 
 
 
 
 
 
   (Ký tên, đóng dấu đối với tổ chức,                                                                             (Ký tên, đóng dấu) 
         ghi họ tên đối với cá nhân) 
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VI LĨNH VỰC ĐO ĐẠC- BẢN ĐỒ 

1. Thủ tục hành 
chính  

Thẩm định đăng ký cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ 

- Trình tự thực hiện  Các bước thực hiện: 
Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) thuộc Sở Tài nguyên 
và Môi trường 

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ: 
Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ 

sơ.  
    + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả trả lại cho tổ chức, cá nhân  để hoàn chỉnh hồ sơ.  

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ đến phòng chức năng tiến hành 
thẩm định theo quy định. 

Bước 3:Thẩm định hồ sơ: 
+ Phòng Đo đạc - Bản đồ thẩm định căn cứ tính pháp lý, tính 

đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ thì lập biên bản thẩm định theo quy 
định. Trường hợp hồ sơ thẩm định đạt yêu cầu Sở TN&MT gửi 
biên bản thẩm định kèm theo một (01) bộ hồ sơ cho Cục Đo đạc 
và Bản đồ Việt Nam 

Bước 4: Quyết định : Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt 
Nam có trách nhiệm xem xét, cấp giấy phép hoạt động đo đạc và 
bản đồ cho tổ chức có đủ điều kiện; trường hợp không đủ điều 
kiện cấp giấy phép thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức biết lý do 
đồng thời thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường 
     Bước 5: Trả kết quả thủ tục hành chính: Cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ trả kết quả cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả 

- Cách thức thực hiện  Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 
đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng 
Yên, tỉnh Hưng Yên) 

- Thành phần, số 
lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (Mẫu 1 
Thông tư 32/2010/TT-BTNMT); 
-  Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có 
chứng thực của nơi cấp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức quy định tại khoản 1 
Điều 6 Thông tư 32/2010/TT-BTNMT; Bản sao kèm theo bản 
chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực của nơi cấp Giấy 
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phép đầu tư đối với tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông 
tư 32/2010/TT-BTNMT; Bản công chứng Hợp đồng đo đạc và 
bản đồ đối với tổ chức quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư 
32/2010/TT-BTNMT;  
-  Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn có chứng thực của 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hợp đồng lao động của người 
phụ trách kỹ thuật chính và của các nhân viên kỹ thuật đo đạc và 
bản đồ; bản khai quá trình công tác theo Mẫu số 8 kèm theo 
Thông tư 32/2010/TT-BTNMT, quyết định bổ nhiệm, giấy 
chứng nhận sức khoẻ của người phụ trách kỹ thuật chính; 
-Giấy tờ pháp lý chứng nhận về sở hữu thiết bị công nghệ để 
thực hiện nội dung hoạt động đề nghị cấp phép. 
b) Số lượng hồ sơ:   02   (bộ) 

- Thời hạn giải quyết  Thời gian thẩm định hồ sơ đăng ký cấp phép hoạt động đo đạc 
bản đồ là 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ 

- Đối tượng thực hiện 
thủ tục hành chính 

Tổ chức, cá nhân 

- Cơ quan thực hiện 
thủ tục hành chính 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đo đạc Bản đồ Việt 
Nam 
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở TN&MT. 
c) Cơ quan phối hợp (nếu có). 

- Kết quả thực hiện 
thủ tục hành chính 

Giấy phép 

- Lệ phí Không 
- Tên  mẫu đơn, mẫu 
tờ khai  

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ 

+ Căn cứ pháp lý của 
thủ tục hành chính 

- Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ 
về hoạt động đo đạc và bản đồ 
- Các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 
32/2010/TT-BTNMT ngày 08/12/2010 quy định về cấp phép 
hoạt động đo đạc và bản đồ; số 14/2011/TT-BTNMT ngày 
15/4/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
32/2010/TT-BTNMT ngày 08/12/2010 
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Mẫu số 1 
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: Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường 
PHẦN I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG 

Tên tổ chức: 
Người đại diện trước pháp luật: 
Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 
Số tài khoản: 
Tổng số cán bộ, công nhân viên: 
Trụ sở chính tại: 
Số điện thoại:    Fax:  E-mail: 
Căn cứ Thông tư số …../2010/TT-BTNMT ngày      tháng     năm 2010 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ, đề nghị Cục 
Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động đo 
đạc và bản đồ với các nội dung sau đây: 
1.  ...................................................................................................................  
2.  ...................................................................................................................  
 .......................................................................................................................  
(Ghi rõ các nội dung hoạt động đề nghị cấp phép) 
Cam kết: .........................................................................................................  
 .......................................................................................................................  
 .......................................................................................................................  
PHẦN II. KÊ KHAI NĂNG LỰC 

I. Lực lượng kỹ thuật 
1. Lực lượng kỹ thuật phân tích theo ngành nghề 

TT Ngành, nghề Đại học 
trở lên 

Trung 
cấp 

Công 
nhân kỹ 

thuật 
Loại khác 

1      
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2      
3      
4      

…      
2. Danh sách người chịu trách nhiệm trước pháp luật và người phụ trách kỹ thuật chính 

TT Họ và tên  Chức vụ  Bằng cấp  
Thâm niên 

nghề 
nghiệp 

1     
2     

…     
II. Thiết bị công nghệ 

TT Tên, số hiệu của thiết bị, 
công nghệ Số lượng  Tình trạng  Ghi chú  

1     
2     
3     
4     

…     
Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung Phần kê khai này. 
 
 Thủ trưởng 

(Ký tên, đóng dấu)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Thủ tục hành chính   Thẩm định công trình đo đạc lập bản đồ, hồ sơ địa chính 
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+ Trình tự thực hiện  Các bước thực hiện: 
Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) thuộc Sở Tài 
nguyên và Môi trường 

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ: 
Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ 

sơ.  
    + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả trả lại cho tổ chức, cá nhân  để hoàn chỉnh hồ sơ.  

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ đến phòng chức năng tiến 
hành thẩm định theo quy định. 

Bước 3:Thẩm định hồ sơ: 
+ Phòng Đo đạc - Bản đồ thẩm định căn cứ tính pháp lý, tính 

đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ thì lập biên bản thẩm định theo quy 
định. Trường hợp hồ sơ thẩm định đạt yêu cầu trình giám đốc 
Sở duyệt văn bản thẩm định 

Trường hợp hồ sơ thẩm định không đạt yêu cầu thông báo 
bằng văn bản cho tổ chức, các nhân đề nghị thẩm định 

Bước 4: Quyết định : Phòng đo đạc - Bản đồ trình Giám đốc 
Sở phê duyệt văn bản thẩm định 
     Bước 5: Trả kết quả thủ tục hành chính: Cơ quan tiếp nhận 
hồ sơ trả kết quả cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả 

+ Cách thức thực hiện  Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 
437 đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố 
Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 

+ Thành phần, số lượng 
hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
1. Đối với các công trình, sản phẩm địa chính: 
- Tờ trình đề nghị thẩm định 
- Phương án thi công 
- Phiếu ghi ý kiến kiểm tra (theo Mẫu 1 Thông tư số 
05/2009/TT-BTNMT) 
- Biên bản kiểm tra chất lượng (theo Mẫu 2 Thông tư số  
05/2009/TT-BTNMT) 
- Báo cáo tổng kết kỹ thuật (theo Mẫu 3 Thông tư số 
05/2009/TT-BTNMT) 
- Báo cáo kiểm tra nghiệm thu chất lượng công trình sản phẩm 
của đơn vị thi công (theo Mẫu 4 Thông tư số 05/2009/TT-
BTNMT) 
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- Báo cáo thẩm định chất lượng công trình, sản phẩm (theo 
Mẫu 3 Thông tư số 02/2007/TT-BTNMT) 
- Một số tài liệu khác theo quy định của dự án hoặc thiết kế kỹ 
thuật được phê duyệt 
2. Đối với các công trình, sản phẩm đo đạc bản đồ khác: 
- Tờ trình đề nghị thẩm định 
- Phương án thi công 
- Phiếu ghi ý kiến kiểm tra (theo Mẫu 1 Thông tư  số 
02/2007/TT-BTNMT) 
- Biên bản kiểm tra chất lượng (theo Mẫu 2 Thông tư số 
02/2007/TT-BTNMT) 
- Báo cáo thẩm định chất lượng công trình, sản phảm (theo 
Mẫu 3 Thông tư số 02/2007/TT-BTNMT) 
- Báo cáo tổng kết kỹ thuật (theo Mẫu 4 Thông tư số 
02/2007/TT-BTNMT) 
- Báo cáo kiểm tra nghiệm thu chất lượng công trình sản phẩm 
của đơn vị thi công (theo Mẫu 5 Thông tư số 02/2007/TT-
BTNMT) 
- Một số tài liệu khác theo quy định của dự án hoặc thiết kế kỹ 
thuật được phê duyệt 
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

+ Thời hạn giải quyết  Thời gian thẩm định công trình đo đạc bản đồ hồ sơ địa chính 
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

+ Đối tượng thực hiện 
thủ tục hành chính 

Tổ chức, cá nhân 

+ Cơ quan thực hiện thủ 
tục hành chính 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi 
trường 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc 
phân cấp thực hiện (nếu có): 
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Phòng Đo đạc-Bản đồ 
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

+ Kết quả thực hiện thủ 
tục hành chính 

Văn bản thẩm định 

+ Lệ phí Không 
+ Tên  mẫu đơn, mẫu tờ 
khai  

- Phiếu ghi ý kiến kiểm tra 
- Biên bản kiểm tra chất lượng 
- Báo cáo tổng kết kỹ thuật 
- Báo cáo thẩm định chất lượng công trình, sản phảm 



 

516 
 

+ Yêu cầu, điều kiện 
thực hiện thủ tục hành 
chính (nếu có) 

Không 

+ Căn cứ pháp lý của thủ 
tục hành chính 

các Thông tư của Bộ Tài nguyên-Môi trường: số 02/2007/TT-
BTNMT ngày 12/2/2007 về việc hướng dẫn kiểm tra, thẩm 
định và nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc bản đồ; số 
05/2009/TT-BTNMT ngày 01/6/2009 về việc hướng dẫn kiểm 
tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và 
bản đồ địa chính; Hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường 
số 02/HD-STNMT-ĐĐBĐ ngày 14/12/2012 hướng dẫn một số 
nội dung về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Hưng 
Yên. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Đối với các công trình, sản phẩm địa chính: theo Thông tư 05/2009/TT-BTNM 
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MẪU SỐ 1 

PHIẾU GHI Ý KIẾN KIỂM TRA 

Người kiểm tra:  Chức vụ: 
Đơn vị: 
Loại sản phẩm kiểm tra: 
Thuộc (tên công trình, Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán): 
Đơn vị sản xuất: 

TT Nội dung kiểm tra Nội dung ý 
kiến 

Phương án 
xử lý 

Ghi chú 

1     
2     
3     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 (Địa danh), ngày    tháng     năm  

Người kiểm tra 
(Ký và ghi rõ họ, tên) 

 
 

 

MẪU SỐ 2 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------- 
(Địa danh), ngày    tháng     năm  

 
BIÊN BẢN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM  

Số …….. 

 

Tên loại công việc (hoặc công đoạn) kiểm tra: 
Thuộc Công trình (Dự án hoặc Thiết kế kỹ thuật – dự toán): 
Họ và tên người đại diện cơ quan kiểm tra: 
Chức vụ: 
Cơ quan kiểm tra: 
Họ và tên người đại diện đơn vị được kiểm tra: 
Chức vụ: 
Đơn vị được kiểm tra: 
Kiểm tra những loại tài liệu sau: (Tổng hợp từ các Phiếu ghi ý kiến kiểm tra, nêu rõ khối 
lượng công việc mà người kiểm tra đã thực hiện) 
Kết quả kiểm tra: 
Nhận xét: (chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm, quy trình, quy 
định kỹ thuật, Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán, tu chỉnh tài liệu (nếu là kiểm tra tài 
liệu)) 
Yêu cầu đối với đơn vị được kiểm tra: 
Ý kiến của đại diện đơn vị được kiểm tra: 
Biên bản lập thành ……. bản, 01 (một) bản giao cho …….., 01 (một) bản giao cho …….., 
01 (một) bản giao cho ………………… 
 

Người được kiểm tra 
(Ký và ghi rõ họ, tên, chức vụ nếu 

có) 

Người kiểm tra 
(Ký và ghi rõ họ, tên, chức vụ nếu có) 

 
 

 
 

 
MẪU SỐ 3 
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TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 
TÊN ĐƠN VỊ THI CÔNG 

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

-------------- 

 (Địa danh), ngày    tháng     năm  
 

BÁO CÁO TỔNG KẾT KỸ THUẬT 

(Ghi tên Công trình, Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán) 
1. Các cơ sở pháp lý để thi công công trình: (nêu các văn bản pháp lý làm cơ sở cho việc 
thi công công trình). 
2. Phạm vi khu vực thi công: (nêu vắn tắt vị trí địa lý và phạm vi hành chính của khu vực 
thi công). 
3. Đặc điểm địa hình địa vật: (nêu vắn tắt đặc điểm địa hình, địa vật của khu vực thi công 
có ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và chất lượng sản phẩm). 
4. Thời gian và đơn vị thi công: (nêu rõ thời gian bắt đầu, kết thúc và tên đơn vị thi công 
các hạng mục công việc). 
5. Khối lượng công việc: (nêu rõ khối lượng công việc theo Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự 
toán phê duyệt và thực tế thi công) 

TT Hạng mục công 
việc Đơn vị tính 

Khối lượng 

Ghi chú Thiết kế 
KT-ĐT 

được duyệt 
Thực tế thi công 

1 
2 
3 

     

6. Các văn bản pháp quy, tài liệu và số liệu sử dụng khi thi công: 
- Nêu rõ tên và số, ngày, tháng, năm ban hành văn bản pháp quy: 
- Nêu rõ nguồn gốc các tài liệu, số liệu sử dụng: 
7. Các phương pháp và những giải pháp kỹ thuật đã áp dụng: (nêu rõ các phương pháp kỹ 
thuật, công nghệ đã áp dụng vào sản xuất, các trường hợp đã xử lý kỹ thuật ngoài phạm vi 
công trình. Thiết kế kỹ thuật – dự toán, các ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong thi 
công cụ thế đến từng công đoạn). 
8. Kết luận và kiến nghị: (kết luận chung về khối lượng, chất lượng của công trình, sản 
phẩm, những vấn đề còn tồn tại và kiến nghị xử lý, kiến nghị những vấn đề phát sinh). 

 THỦ TRƯỞNG 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

  
MẪU SỐ 4 
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TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 
TÊN ĐƠN VỊ THI CÔNG 

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

-------------- 

 (Địa danh), ngày    tháng     năm  
 

BÁO CÁO  

KIỂM TRA, NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM 
(Ghi tên Công trình, Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán) 

 
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH: 

1. Đơn vị thi công: 
2. Thời gian thực hiện: Từ tháng … năm ……….. đến tháng … năm ……….. 
3. Lực lượng kỹ thuật và thiết bị thi công: 
4. Khối lượng đã thi công: 

TT Hạng mục công 
việc 

Đơn vị 
tính 

Khối lượng 

Ghi chú Thiết kế KT-
ĐT được 

duyệt 

Thực tế thi 
công 

1 
2 
3 

     

5. Tài liệu đã sử dụng trong thi công: 
(Nêu rõ nguồn gốc các tài liệu đã được sử dụng trong quá trình thi công) 
6. Tổ chức thực hiện: 
II. TÌNH HÌNH KIỂM TRA NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM CỦA ĐƠN VỊ THI 
CÔNG: 

1. Cơ sở pháp lý để kiểm tra nghiệm thu: 
- Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nêu 
đầy đủ tên văn bản, số, ngày, tháng, năm ban hành văn bản); 
- Các văn bản đã áp dụng trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm (nêu rõ tên văn 
bản, số và ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành văn bản). 
2. Thành phần kiểm tra nghiệm thu (nêu rõ họ và tên, chức vụ các thành viên kiểm tra 
nghiệm thu): 
3. Nội dung và mức độ kiểm tra nghiệm thu sản phẩm: (nêu rõ nội dung và mức độ kiểm 
tra từng hạng mục công việc của công trình theo quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư số: 
……/2009/TT-BTNMT). 
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4. Kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm: (nêu cụ thể kết quả kiểm tra chất lượng từng 
hạng mục công việc của công trình). 
III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: 

1. Về khối lượng: (nêu tên đơn vị thi công) đã hoàn thành: ………………….. 
2. Về chất lượng: (nêu tên sản phẩm) đã thi công đạt yêu cầu kỹ thuật theo Dự án, Thiết kế 
kỹ thuật – dự toán đã phê duyệt. 
3. (Nêu tên sản phẩm) chuẩn bị giao nộp để kiểm tra, nghiệm thu đầy đủ và bảo đảm chất 
lượng theo quy định trong Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán đã phê duyệt. 
4. Đề nghị chủ đầu tư (nêu tên cơ quan chủ đầu tư) chấp nhận khối lượng và chất lượng 
sản phẩm đã hoàn thành. 
 

 THỦ TRƯỞNG 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MẪU SỐ 5 
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

TÊN CƠ QUAN THỰC HIỆN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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KIỂM TRA -------------- 
 (Địa danh), ngày    tháng     năm  

 

BÁO CÁO  

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM 
(Tên công trình, Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán) 

 
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH: 

1. Đơn vị thi công: 
2. Thời gian thực hiện: Từ tháng … năm ……….. đến tháng … năm ……….. 
3. Lực lượng kỹ thuật và thiết bị thi công: 
4. Khối lượng đã thi công: 
5. Tài liệu đã sử dụng trong thi công: 
(Nêu rõ nguồn gốc các tài liệu đã được sử dụng trong quá trình thi công) 
6. Tổ chức thực hiện: 
II. TÌNH HÌNH KIỂM TRA, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH SẢN PHẨM CỦA ĐƠN 
VỊ THI CÔNG: 

1. Cấp tổ sản xuất: 
2. Cấp đơn vị thi công: 
III. HỒ SƠ NGHIỆM THU CỦA ĐƠN VỊ THI CÔNG: 

(Nhận xét và đánh giá về việc lập hồ sơ nghiệm thu của đơn vị thi công) 
IV. TÌNH HÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG SẢN PHẨM CỦA CƠ 
QUAN KIỂM TRA 

1. Cơ sở pháp lý để thực hiện: 
- Hợp đồng về việc kiểm tra chất lượng, xác định khối lượng sản phẩm giữa chủ đầu tư và 
cơ quan kiểm tra; 
- Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán, công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nêu 
đầy đủ tên văn bản, số và ngày, tháng, năm ban hành văn bản); 
- Các văn bản đã áp dụng trong quá trình kiểm tra, thẩm định chất lượng sản phẩm: (nêu 
đầy đủ tên văn bản, số và ngày, tháng, năm ban hành văn bản); 
2. Thành phần kiểm tra: (nêu rõ họ và tên, chức vụ của các thành viên tham gia kiểm tra). 
3. Thời gian kiểm tra: từ ngày …/…./….. đến ngày …/…./……. 
4. Nội dung kiểm tra và mức độ kiểm tra: (nêu rõ nội dung và mức độ kiểm tra từng hạng 
mục công việc của công trình theo quy định tại Phụ lục I của Thông tư số: …..2009/TT-
BTNMT). 
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5. Kết quả kiểm tra: (nêu cụ thể kết quả kiểm tra khối lượng, mức khó khăn và chất lượng 
các sản phẩm của các hạng mục công việc) 

TT Hạng mục công việc Đơn 
vị tính 

Thiết kế KT-
DT được 

duyệt 
Thực tế thi công 

Mức 
KK 

Khối 
lượng 

Mức 
KK 

Khối 
lượng 

Chất 
lượng 

1 
2 
3 

(Nêu cụ thể tên các 
hạng mục công việc 
đã tiến hành kiểm 
tra, thẩm định) 

      

 
V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: 

1. Về khối lượng: (nêu tên đơn vị thi công) đã hoàn thành: ………………………….. 
2. Về chất lượng: (nêu tên sản phẩm) đã thi công đạt yêu cầu kỹ thuật theo Dự án, Thiết kế 
kỹ thuật – dự toán đã phê duyệt. 
3. Về mức khó khăn: (so với Dự án, Thiết kế kỹ thuật – dự toán đã phê duyệt) 
4. (Nêu tên sản phẩm) giao nộp đầy đủ và bảo đảm chất lượng theo quy định trong Dự án, 
Thiết kế kỹ thuật – dự toán đã phê duyệt. 
5. Đề nghị chủ đầu tư (nêu tên cơ quan chủ đầu tư) chấp nhận (hoặc không chấp nhận) 
khối lượng và chất lượng sản phẩm đã hoàn thành. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Đối với các công trình, sản phẩm đo đạc bản đồ khác: theo Thông tư số 
02/2007/TT-BTNMT 
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Mẫu số 1 
PHIẾU GHI Ý KIẾN KIỂM TRA 

Người kiểm tra:                                                         Chức vụ: 
Đơn vị: 
Loại sản phẩm kiểm tra: 
Thuộc: 
Người (đơn vị) sản xuất: 
 

TT Nội dung kiểm tra Nội dung ý kiến Xử lý Ghi chú 
1     
2     
3     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
                                                                     (Địa danh),ngày     tháng     năm 200 

                                                                            Người kiểm tra 
                                                                              (Ký và ghi rõ họ, tên) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mẫu số 2 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc  
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                                                (Địa danh), ngày      tháng    năm 200  
 

BIÊN BẢN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 
 

Tên loại công việc (hoặc công đoạn ) kiểm tra: 
Thuộc Công trình (Thiết kế kỹ thuật - Dự toán hoặc LCKT-KT): 
Họ và tên người đại diện đơn vị kiểm tra: 
Chức vụ: 
Đơn vị kiểm tra: 
Họ và tên người đại diện đơn vị được kiểm tra: 
Chức vụ: 
Đơn vị được kiểm tra: 
Đã kiểm tra những loại tài liệu sau: Tổng hợp các phiếu ghi ý kiến kiểm tra (nêu rõ 

khối lượng công việc mà người kiểm tra đã thực hiện). 
Kết quả kiểm tra: 
Nhận xét: (chất lượng sản phẩm theo yêu cầu quy phạm, quy trình kỹ thuật, tu chỉnh 

tài liệu (nếu là kiểm tra tài liệu). 
Yêu cầu đối với người được kiểm tra: 
Ý kiến người được kiểm tra: 
Biên bản lập thành  ..... bản, 01 (một) bản giao cho ..... .01(một) giao cho.. 
 

Người được kiểm tra 
 

Người kiểm tra 
 

  
 
 

(Ký và ghi rõ họ, tên)  (Ký và ghi rõ họ, tên) 
                          

 

 
 

 
 

 
 

 Mẫu số 3  
TÊN CHỦ ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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TÊN CƠ QUAN THẨM ĐỊNH Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

(Địa danh), ngày      tháng      năm 200 
 

BÁO CÁO  
THẨM ĐỊNH  CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM 

(Tên Thiết kế kỹ thuật - Dự toán) 
 

I. Tình hình thực hiện công trình:  
1. Đơn vị thi công:  
2. Thời gian thực hiện: Từ tháng .... năm 200... ..đến tháng .... năm 200..... 
3. Lực lượng kỹ thuật và thiết bị thi công: 

  4. Khối lượng đã thi công: 
 5. Tài liệu đã sử dụng trong thi công: 
       Nêu rõ nguồn gốc các tài liệu đã được sử dụng trong quá trình thi công. 
 6. Tổ chức thực hiện: 

II. Tình hình kiểm tra, quản lý chất lượng công trình sản phẩm đo đạc bản đồ 
của đơn vị thi công: 
 - Tình hình kiểm tra nghiệm thu các hạng mục công việc của đơn vị thi công theo 
quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công 
trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành theo quyết 
định số ......../2007/TT-BTNMT ngày ...../.../2007:  
 Cấp tổ sản xuất:  

Cấp đơn vị thi công:  
III.  Hồ sơ nghiệm thu của đơn vị thi công: 
- Nhận xét và đánh giá về việc lập hồ sơ nghiệm thu của đơn vị thi công theo quy 

định của Thông tư hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm đo 
đạc bản đồ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành theo quyết định số ......../2007/TT-
BTNMT ngày ...../.../2007 
 IV. Tình hình thẩm định của chủ đầu tư hoặc kiểm tra chất lượng, xác nhận 
khối lượng  sản phẩm của đơn vị ký hợp đồng kiểm tra kỹ thuật (nếu có) 
 1. Cơ sở pháp lý để thẩm định: 

- Thiết kế kỹ thuật - Dự toán công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nêu 
đầy đủ tên văn bản, số và ngày  tháng  năm của quyết định, cơ quan ra quyết định); 
 - Các văn bản Quy phạm, quy trình kỹ thuật và quy định kiểm tra đã áp dụng trong 
quá trình kiểm tra, thẩm định chất lượng sản phẩm: (nêu đầy đủ tên, số, ngày, tháng, năm 
của quyết định, cơ quan ra quyết định ban hành), 

2. Thành phần thẩm định: (nêu rõ họ và tên, chức vụ của các thành viên tham gia 
thẩm định).  

3. Thời gian thẩm định:  từ ngày ..../.../200..... đến ngày ..../.../200.... 
4. Nội dung thẩm định và mức độ kiểm tra: (nêu rõ nội dung và mức độ kiểm tra từng 

hạng mục công việc của công trình theo quy định tại Phụ lục 1). 
5. Kết quả thẩm định: (nêu cụ thể kết quả thẩm định chất lượng từng hạng mục công 

việc của công trình đo đạc và bản đồ):  
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             Khối lượng, mức khó khăn và chất lượng các sản phẩm của các hạng mục công 
việc: 

 
TT Hạng mục công việc Đơn 

vị tính 

Thiết kế KT-
DT phê duyệt  Thi công 

Mức 
KK 

Khối 
lượng 

Mức 
KK 

Khối 
lượng Chất lượng 

1 
 
2 
 
3 

(Nêu cụ thể tên các hạng 
mục công việc đã tiến 
hành thẩm định) 
 
 

      

 
V. Kết luận và kiến nghị: 

- Về khối lượng: (tên đơn vị thi công) đã hoàn thành:................. 
   - Về chất lượng: (tên sản phẩm) đã thi công đạt yêu cầu kỹ thuật theo Thiết kế kỹ 
thuật - Dự toán đã phê duyệt.  
 - Về mức khó khăn: (so với Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đã phê duyệt). 
 - (Tên sản phẩm) giao nộp đầy đủ và bảo đảm chất lượng theo quy định trong Thiết 
kế kỹ thuật - Dự toán đã phê duyệt. 

- Đề nghị cơ quan quyết định đầu tư (tên cơ quan quyết định đầu tư) chấp nhận khối 
lượng và chất lượng sản phẩm đã hoàn thành. 
 
 

   
  THỦ TRƯỞNG 
   
   
  (Ký tên và đóng dấu) 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mẫu số 4 
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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TÊN ĐƠN VỊ THI CÔNG Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

(Địa danh), ngày        tháng    năm 200 

 
BÁO CÁO 

 TỔNG KẾT KỸ THUẬT 
Công trình (Thiết kế kỹ thuật - Dự toán)  

 
1. Các cơ sở pháp lý để thi công công trình: (nêu các văn bản pháp lý làm cơ sở cho 

việc thi công công trình). 
2. Phạm vi khu vực thi công: (nêu vắn tắt vị trí địa lý và phạm vi hành chính của 

khu vực thi công). 
3. Đặc điểm địa hình địa vật: (nêu vắn tắt đặc điểm địa hình, địa vật của khu vực thi 

công có ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và chất lượng sản phẩm). 
4. Thời gian và đơn vị thi công: (nêu rõ thời gian bắt đầu, kết thúc và tên đơn vị thi 

công các hạng mục công việc.  
5. Khối lượng công việc:  
Nêu rõ khối lượng công việc theo Thiết kế kỹ thuật - dự toán phê duyệt  và thực tế 

thi công như sau: 
 

TT Hạng mục công việc Đơn vị 
tính 

Khối lượng Ghi 
chú Thiết kế KT-DT 

phê duyệt   
Thi công 

1 
2 
3 

     

 6. Các văn bản pháp quy, tài liệu và số liệu sử dụng khi thi công: 
- Nêu rõ tên và số, ngày, tháng, năm ban hành văn bản pháp quy: 
- Nêu rõ nguồn gốc các tài liệu, số liệu sử dụng: 
7. Các phương pháp và những giải pháp kỹ thuật đã áp dụng: (nêu rõ các phương 

pháp kỹ thuật, công nghệ đã áp dụng vào sản xuất, các trường hợp đã xử lý kỹ thuật ngoài 
phạm vi Thiết kế kỹ thuật - Dự toán, các ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong thi 
công cụ thể đến từng công đoạn sản xuất).  

8. Kết luận và kiến nghị: (kết luận chung về chất lượng của công trình, sản phẩm, 
những vấn đề còn tồn tại và kiến nghị xử lý, kiến nghị những vấn đề phát sinh). 

 
   THỦ TRƯỞNG 
   
   

(Ký tên và đóng dấu) 
 
                                                                                                               Mẫu số 5 
  TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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TÊN ĐƠN VỊ THI CÔNG Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

(Địa danh), ngày     tháng     năm 200 

BÁO CÁO 

KIỂM TRA NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM  

(Tên Thiết kế kỹ thuật - Dự toán) 
 

I. Tình hình thực hiện công trình:  
1. Đơn vị thi công: 
2. Thời gian thực hiện: Từ tháng ... năm 200... ..đến tháng .... năm 200..... 
3. Lực lượng kỹ thuật và thiết bị thi công: 

  4. Khối lượng đã thi công: 
 

TT Hạng mục công việc Đơn vị 
tính 

Khối lượng 

Ghi chú Thiết kế 
KT-DT 

phê duyệt   

Thực tế 
thi công 

1 
 
2 
 
3 

     

5. Tài liệu đã sử dụng trong thi công: 
       Nêu rõ nguồn gốc các tài liệu đã được sử dụng trong quá trình thi công. 
 6. Tổ chức thực hiện:  
 II. Tình hình kiểm tra nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ của 
đơn vị thi công: 
 1. Cơ sở pháp lý để kiểm tra nghiệm thu: 

- Thiết kế kỹ thuật - Dự toán công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nêu 
đầy đủ tên văn bản, số, ngày, tháng, năm của quyết định, cơ quan ra quyết định); 

- Các văn bản Quy phạm, quy trình kỹ thuật và quy định kiểm tra đã áp dụng trong 
quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm ghi rõ số và ngày, tháng, năm của quyết định, cơ 
quan ra quyết định ban hành. 

2. Thành phần kiểm tra nghiệm thu: (nêu rõ họ và tên, chức vụ các thành viên kiểm 
tra nghiệm thu). 

3. Nội dung và mức độ kiểm tra nghiệm thu sản phẩm: (nêu rõ nội dung và mức độ 
kiểm tra từng hạng mục công việc của công trình theo quy định tại Phụ lục 1). 

4. Kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm: (nêu cụ thể kết quả kiểm tra chất lượng 
từng hạng mục công việc của công trình đo đạc bản đồ). 

III. Kết luận và kiến nghị: 
- Về khối lượng: (tên đơn vị thi công) đã hoàn thành: 
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    - Về chất lượng: (tên sản phẩm) đã thi công đạt yêu cầu kỹ thuật theo Thiết kế kỹ 
thuật - Dự toán đã phê duyệt.  

- (Tên sản phẩm) giao nộp đầy đủ và bảo đảm chất lượng theo quy định trong Thiết 
kế kỹ thuật - Dự toán đã phê duyệt. 

- Đề nghị chủ đầu tư (tên cơ quan chủ đầu tư) chấp nhận khối lượng và chất lượng 
sản phẩm đã hoàn thành. 

 
  s 
   
   
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

(Ký tên và đóng dấu) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Thủ tục: Bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ 

+ Trình tự thực hiện  Các bước thực hiện: 
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Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) thuộc Sở 
Tài nguyên và Môi trường. Hồ sơ nộp đề nghị gia hạn nộp 
trước khi giấy phép hết hạn ít nhất là ba mươi (30) ngày. 

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ: 
Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm 

tra hồ sơ.  
    + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ, Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả Trả lại cho tổ chức, cá nhân xin cấp 
phép để hoàn chỉnh hồ sơ.  

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ đến phòng chức năng 
tiến hành thẩm định theo quy định. 

Bước 3:Thẩm định hồ sơ: 
+ Phòng Đo đạc - Bản đồ thẩm định căn cứ tính pháp lý, 

tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ thì lập biên bản thẩm định 
theo quy định. Trường hợp hồ sơ thẩm định đạt yêu cầu Sở 
TN&MT gửi biên bản thẩm định kèm theo một (01) bộ hồ 
sơ cho Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam 

Bước 4: Quyết định : Trong thời hạn năm (05) ngày làm 
việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Đo đạc và Bản 
đồ Việt Nam có trách nhiệm xem xét, cấp giấy phép hoạt 
động đo đạc và bản đồ cho tổ chức có đủ điều kiện; trường 
hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép thì trả lời bằng văn 
bản cho tổ chức biết lý do đồng thời thông báo cho Sở Tài 
nguyên và Môi trường 
     Bước 5: Trả kết quả thủ tục hành chính: Cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ  trả kết quả cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả 

+ Cách thức thực hiện  Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 
đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố 
Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 

+ Thành phần, số lượng hồ 
sơ 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
a.1) Hồ sơ đề nghị bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc bản 

đồ gồm: 
- Đơn đề nghị bổ sung nội dung  giấy phép hoạt động đo 
đạc và bản đồ (Mẫu 3 Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT); 
- Báo cáo tình hình hoạt động đo đạc bản đồ của tổ chức kể 
từ khi được cấp giấy phép (Mẫu 7 Thông tư số 
32/2010/TT-BTNMT); 
- Các tài liệu, hồ sơ về nhân lực và thiết bị công nghệ được 
bổ sung so với thời điểm được cấp giấy phép như quy định 
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tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 8 Thông tư số 
32/2010/TT-BTNMT. 
- Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ đã được cấp. 
-  Số lượng hồ sơ:   02   (bộ). 
a.2) Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc bản 
đồ gồm: 
- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản 
đồ (Mẫu 4 Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT); 
- Báo cáo tình hình hoạt động đo đạc bản đồ của tổ chức kể 
từ khi được cấp giấy phép (Mẫu 7 Thông tư số 
32/2010/TT-BTNMT); 
- Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ đã được cấp. 
-  Số lượng hồ sơ:   01   (bộ). 

+ Thời hạn giải quyết  Thời gian thẩm định hồ sơ bổ sung, gia hạn  giấy phép hoạt 
động đo đạc bản đồ 5(năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp đề nghị gia hạn giấy phép nộp 
tại Cục đo đạc bản đồ Việt Nam trước khi giấy phép hết 
hạn ít nhất 30 ngày. 

+ Đối tượng thực hiện thủ 
tục hành chính 

Tổ chức, cá nhân 

+ Cơ quan thực hiện thủ tục 
hành chính 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đo đạc Bản đồ 
Việt Nam 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc 
phân cấp thực hiện (nếu có): 
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và 
Môi trường 
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

+ Kết quả thực hiện thủ tục 
hành chính 

Giấy phép 

+ Lệ phí không 
+ Tên  mẫu đơn, mẫu tờ khai  - Đơn đề nghị bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc và bản 

đồ (Mẫu 3 Thông tư  số 32/2010/TT-BTNMT); 
- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản 
đồ (Mẫu 4 Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT); 
- Báo cáo tình hình hoạt động đo đạc bản đồ của tổ chức kể 
từ khi được cấp giấy phép(Mẫu 7 Thông tư số 32/2010/TT-
BTNMT) 

+ Yêu cầu, điều kiện thực 
hiện thủ tục hành chính (nếu 

Không 
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có) 
+ Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính 

- Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính 
phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ 
- Các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 
32/2010/TT-BTNMT ngày 08/12/2010 quy định về cấp 
phép hoạt động đo đạc và bản đồ; số 14/2011/TT-BTNMT 
ngày 15/4/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 32/2010/TT-BTNMT ngày 08/12/2010 
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Mẫu số 3 

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: Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường 
 

PHẦN I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG 

Tên tổ chức: 
Người đại diện trước pháp luật: 
Trụ sở chính tại: 
Số điện thoại:    Fax:  E-mail: 
Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 
Số tài khoản: 
Trụ sở chính tại: 
Số điện thoại:    Fax:  E-mail: 
Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số …., cấp ngày        tháng       năm …… 
Căn cứ Thông tư số …../2010/TT-BTNMT ngày      tháng     năm 2010 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ, đề nghị Cục 
Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp bổ sung nội dung Giấy 
phép hoạt động đo đạc và bản đồ với các nội dung sau: 
1.  ...................................................................................................................  
2.  ...................................................................................................................  
 .......................................................................................................................  
(Ghi rõ các nội dung hoạt động đề nghị cấp bổ sung) 
Cam kết: .........................................................................................................  
 .......................................................................................................................  
 .......................................................................................................................  
PHẦN II. KÊ KHAI NĂNG LỰC 

I. Lực lượng kỹ thuật 
1. Lực lượng kỹ thuật phân tích theo ngành nghề (Kê khai theo thời điểm hiện tại)  



 

535 
 

TT Ngành, nghề Đại học 
trở lên 

Trung 
cấp 

Công 
nhân kỹ 

thuật 
Loại khác 

1      
2      
3      
4      

…      
2. Danh sách người chịu trách nhiệm trước pháp luật và người phụ trách kỹ thuật chính 
(Kê khai theo thời điểm hiện tại) 

TT Họ và tên  Chức vụ  Bằng cấp  
Thâm niên 

nghề 
nghiệp 

1     
2     

…     
II. Thiết bị công nghệ 
(Kê khai theo thời điểm hiện tại) 

TT Tên, số hiệu của thiết bị, 
công nghệ Số lượng  Tình trạng  Ghi chú  

1     
2     
3     
4     

…     
Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung phần kê khai này. 
 
 Thủ trưởng 

(Ký tên, đóng dấu)  
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Mẫu số 4 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

……, ngày     tháng      năm….. 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP  
HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ 

 

Kính gửi: Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường 
 

Tên tổ chức: 
Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 
Người đại diện trước pháp luật: 
Người phụ trách kỹ thuật chính: 
Trụ sở chính tại: 
Số điện thoại:    Fax:  E-mail: 
Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ: Số …., cấp ngày……… 
Căn cứ Thông tư số …../2010/TT-BTNMT ngày      tháng     năm 2010 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ, 
Lý do đề nghị gia hạn: (nêu cụ thể lý do) .......................................................  
. ......................................................................................................................  
 .......................................................................................................................  
 .......................................................................................................................  
Đề nghị Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường gia hạn Giấy 
phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho ……………………….. (tên tổ chức).  
Cam kết: .........................................................................................................  
 .......................................................................................................................  
 
 Thủ trưởng 

(Ký tên, đóng dấu)  
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Mẫu số 7 

(Tên cơ quan chủ quản) 
(Tên tổ chức được cấp giấy 

phép hoạt động ĐĐBĐ) 
------- 

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

-------- 

Số:       /BC….. ……, ngày     tháng     năm ….. 
 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ 

Từ năm……... đến năm………. 
1. Tên tổ chức: 
2. Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ: Số…….., cấp ngày ….. 
3. Doanh thu năm: 
4. Nộp ngân sách năm (hoặc nộp thuế kinh doanh): 
5. Các công trình đo đạc và bản đồ đã thực hiện:  

Số 
TT Tên Công trình Chủ 

đầu tư  

Công 
đoạn 
đã thi 
công  

Giá trị 
đã 

thực 
hiện  

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Ghi chú 

       
       
       
       

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung báo cáo này. 
 
 Thủ trưởng 

(Ký tên, đóng dấu) 
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VII. LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 
 
1. Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn 
+ Trình tự thực hiện: Các bước thực hiện: 

Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) thuộc Sở Tài nguyên và 
Môi trường 

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ: 
Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ và 

hợp lệ của hồ sơ theo quy định tại khoản 2 mục III Thông tư số 
11/2007/TT-BTNMT ngày 25/12/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường  trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận được 
hồ sơ đề nghị cấp phép. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp 
lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản để tổ chức, cá 
nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

Bước 3:Thẩm định hồ sơ: 
+ Cơ quan cấp phép căn cứ tính pháp lý, tính đầy đủ, hợp lệ của 

hồ sơ; sự đáp ứng các yêu cầu điều kiện hành nghề thì trình cấp có 
thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động công trình khí tượng thủy văn 

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép, cơ quan 
cấp phép trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do 
không cấp phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 

Bước 4: Quyết định cấp phép: Sở TN&MT trình UBND tỉnh 
quyết định cấp giấy phép hoạt động công trình khí tượng thủy văn 
cho các tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép 
    Bước 5: Trả kết quả thủ tục hành chính: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ  
trả kết quả cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả       

+ Cách thức thực 
hiện: 

Nộp và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở 
Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường Nguyễn Văn 
Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 

+ Thành phần, số 
lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ gồm: 
- Đơn xin đề nghị cấp giấy phép hoạt động của công trình khí 
tượng thuỷ văn chuyên dùng. 
- Báo cáo chi tiết về mục đích, yêu cầu của việc xây dựng và quy 
mô công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng. 
- Bản so có công chứng các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của 
người phụ trách kỹ thuật hoặc cá nhân. 
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất của 
công trình có công chứng. 
- Hồ sơ của công trình. 
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

- Thời gian giải 
quyết: 

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
của tổ chức, cá nhân xin cấp phép. 
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- Đối tượng thực 
hiện thủ tục hành 
chính: 

Các tổ chức, cá nhân hoạt động về khí tượng thuỷ văn. 

- Cơ quan thực hiện 
thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân 
cấp thực hiện (nếu có): 
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở TN & MT. 
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

- Kết quả thực hiện 
thủ tục hành chính: 

Giấy phép hoạt động. 

- Lệ phí: Không 
- Tên mẫu đơn, mẫu 
tời khai: 

Đơn xin đề nghị cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng 
thuỷ văn chuyên dùng. 

- Yêu cầu, điều kiện 
thực hiện thủ tục 
hành chính: 

- Có quyết định thành lập tổ chức (hoặc giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh ngành nghề) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong 
đó có nội dung hoạt động liên quan đến lĩnh vực khí tượng thuỷ văn; 

-  Người đứng đầu tổ chức hoặc người chịu trách nhiệm chính về 
kỹ thuật phải có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của 
từng hạng công trình khí tượng thuỷ văn và có ít nhất một (01) năm 
kinh nghiệm trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn;  

-  Thiết bị, máy móc công trình phải phù hợp, đáp ứng yêu cầu đối 
với quy mô của công trình và an toàn lao động theo quy định hiện 
hành; 

-  Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc hợp đồng thuê đất 
có công chứng. 

- Căn cứ pháp lý của 
thủ tục hành chính: 

Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn năm 
1994; Nghị định số 24/CP ngày 19/3/1997 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí 
tượng thuỷ văn; Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT ngày 
25/12/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cấp giấy 
phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng. 
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Mẫu số 1 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hưng Yên, ngày …… tháng …… năm …….. 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TRÌNH 
KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN CHUYÊN DÙNG 

 
Kính gửi: ………………………………… 

 
1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép: 
Địa chỉ: 
Điện thoại:     Fax:    Email: 
2. Quyết định thành lập tổ chức: 
3. Họ và tên, bằng cấp chuyên môn của người phụ trách kỹ thuật: 
4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số, ngày tháng năm, cơ quan cấp) hoặc hợp 

đồng thuê đất có công chứng. 
5. Mục đích hoạt động của công trình: 

6. Căn cứ Thông tư số                ngày      tháng       năm 2008 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường hướng  dẫn việc cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn 
chuyên dùng, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (hoặc UBND tỉnh             ) cấp 
giấy phép hoạt động cho (tên công trình) với các nội dung sau đây: 

a) Tên công trình: 
b) Vị trí địa lý (kinh độ, vĩ độ) 
c) Địa điểm (thôn, xã, huyện, tỉnh) 
d) Tên sông: (nếu là công trình thuỷ văn); thuộc hệ thống sông ………… 
đ) Các yếu tổ quan trắc: 
e) Thời gian hoạt động: Từ ngày       tháng      năm         đến ngày       tháng      năm        

năm……….. 
(tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép) cam kết chấp hành đúng các quy định của giấy 

phép và quy định pháp luật có liên quan./. 
 

 TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 

 
 

 (ký tên, đóng dấu) 
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2. Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn 
chuyên dùng 

- Trình tự thực 
hiện: 

Các bước thực hiện: 
Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) thuộc Sở Tài nguyên và Môi 
trường 

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ: 
Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ và 

hợp lệ của hồ sơ theo quy định tại điểm b khoản 5 mục III Thông tư 
số 11/2007/TT-BTNMT ngày 25/12/2007 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ, cơ quan 
tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản để tổ chức, cá nhân hoàn 
chỉnh hồ sơ theo quy định. 

Bước 3:Thẩm định hồ sơ: 
+ Cơ quan cấp phép căn cứ tính pháp lý, tính đầy đủ, hợp lệ của 

hồ sơ; sự đáp ứng thì trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt 
động công trình khí tượng thủy văn 

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép, cơ quan 
cấp phép trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do 
không cấp phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 

Bước 4: Quyết định cấp phép: Sở TN&MT trình UBND tỉnh 
quyết định cấp giấy phép hoạt động công trình khí tượng thủy văn 
cho các tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép 
     Bước 5: Trả kết quả thủ tục hành chính: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ  
trả kết quả cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả 

- Cách thức thực 
hiện: 

Nộp và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở 
Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường Nguyễn Văn 
Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 

- Thành phần, số 
lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ gồm: 
- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động của công trình thủy văn 
chuyên dùng (Mẫu số 5)  
- Giấy phép bị rách nát, hư hỏng. 
b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ. 

- Thời gian giải 
quyết: 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
của tổ chức, cá nhân xin cấp lại giấy phép. 

- Đối tượng thực 
hiện thủ tục hành 
chính: 

Các tổ chức, cá nhân hoạt động về khí tượng thuỷ văn. 

- Cơ quan thực hiện 
thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân 
cấp thực hiện (nếu có): 
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở TN & MT. 
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 
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- Kết quả thực hiện 
thủ tục hành chính: 

Giấy phép hoạt động. 

- Lệ phí: Không 
- Tên mẫu đơn, mẫu 
tời khai: 

Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động công trình khí tượng thủy 
văn chuyên dùng (Mẫu số 05- Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT 
ngày 25/12/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cấp 
giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên 
dùng). 

- Yêu cầu, điều kiện 
thực hiện thủ tục 
hành chính: 

Ngoài quy định về thủ tục, không có yêu cầu hoặc điều kiện nào 
khác. 

- Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành 
chính: 

Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn năm 
1994; Nghị định số 24/CP ngày 19/3/1997 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí 
tượng thuỷ văn; Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT ngày 
25/12/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cấp giấy 
phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng. 
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MẪU SỐ 5 

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

******* 

..................  ngày  …….tháng …. năm …… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CÔNG TRÌNH KHÍ TƯỢNG 
THUỶ VĂN CHUYÊN DÙNG 

Kính gửi:   ………………………………… 

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại giấy phép: 

Địa chỉ: 

Điện thoại:                           Fax:                         E-mail: 

2. Tên công trình: 

3. Giấy phép số ……. ngày……  tháng …. năm …….  

Căn cứ Thông tư số                       ngày      tháng      năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên 
dùng, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh…) cấp lại Giấy 
phép hoạt động cho công trình (tên công trình) 

Nêu cụ thể lý do đề nghị cấp lại giấy phép 

(Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép) cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự 
chính xác của các thông tin nêu trên./.               

  

  TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 
(Ký tên, đóng dấu) 
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3. Thủ tục Gia hạn/ điều chỉnh nội dung Giấy phép hoạt động của công 

trình khí tượng thuỷ văn 
- Trình tự thực hiện: Các bước thực hiện: 

Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) thuộc Sở Tài nguyên và 
Môi trường 

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ: 
Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ và 

hợp lệ của hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 4 mục III Thông 
tư số 11/2007/TT-BTNMT ngày 25/12/2007 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận 
được hồ sơ đề nghị cấp phép. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, 
không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản để 
tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

Bước 3:Thẩm định hồ sơ: 
+ Cơ quan cấp phép căn cứ tính pháp lý, tính đầy đủ, hợp lệ của 

hồ sơ; sự đáp ứng các yêu cầu thì trình cấp có thẩm quyền cấp giấy 
phép hoạt động công trình khí tượng thủy văn 

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép, cơ quan 
cấp phép trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do 
không cấp phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 

Bước 4: Quyết định cấp phép: Sở TN&MT trình UBND tỉnh 
quyết định cấp giấy phép hoạt động công trình khí tượng thủy văn 
cho các tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép 
     Bước 5: Trả kết quả thủ tục hành chính: Cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ trả kết quả cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả. 

- Cách thức thực 
hiện: 

Nộp và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở 
Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 437 đường Nguyễn Văn 
Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 

- Thành phần, số 
lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ gồm: 
- Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép theo mẫu quy 
định. (Mẫu số 04- Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT ngày 
25/12/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ) 
- Báo cáo tình hình hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn 
chuyên dùng. 
- Giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên 
dùng. 
b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ. 

- Thời gian giải 
quyết: 

Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân xin cấp phép. 

- Đối tượng thực Các tổ chức, cá nhân hoạt động về khí tượng thuỷ văn. 
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hiện thủ tục hành 
chính: 
- Cơ quan thực hiện 
thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân 
cấp thực hiện (nếu có): 
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở TN & MT. 
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

- Kết quả thực hiện 
thủ tục hành chính: 

Giấy phép hoạt động. 

- Lệ phí: Không 
- Tên mẫu đơn, mẫu 
tời khai: 

Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung Giấy phép hoạt động  
công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng (Mẫu số 04- Thông tư 
số 11/2007/TT-BTNMT ngày 25/12/2007 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động của công trình khí 
tượng thuỷ văn chuyên dùng) 

- Yêu cầu, điều kiện 
thực hiện thủ tục 
hành chính: 

Ngoài quy định về thủ tục, không có yêu cầu hoặc điều kiện nào 
khác. 

- Căn cứ pháp lý của 
thủ tục hành chính: 

Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn năm 
1994; Nghị định số 24/CP ngày 19/3/1997 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí 
tượng thuỷ văn; Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT ngày 
25/12/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cấp giấy 
phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng. 
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MẪU SỐ 4 

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

***** 

 ..................  ngày  …….tháng …. năm …… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN/ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA 
CÔNG TRÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN CHUYÊN DÙNG 

Kính gửi:  …………………………. 
1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị: 
Địa chỉ: 
Điện thoại:                           Fax:                         E-mail: 
2. Tên công trình:  
3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số, ngày tháng năm, cơ quan cấp) hoặc hợp đồng thuê 
đất  
4. Giấy phép hoạt động của  công trình (số, ngày tháng năm, nơi cấp) 
5. Vị trí địa lý  (kinh độ, vĩ độ) 
6. Địa điểm (thôn, xã, huyện, tỉnh) 
7. Tên sông: (nếu là công trình thuỷ văn); thuộc hệ thống sông… 
9. Các yếu tố quan trắc: 
10. Thời gian hoạt động:  từ ngày….tháng ….năm ….  đến ngày….tháng ….năm … 
11. Căn cứ Thông tư số                       ngày      tháng      năm 2008 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn 
chuyên dùng, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh…) gia 
hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động cho (tên công trình) với các nội dung sau 
đây: 
(Ghi rõ thời gian/loại công việc mà tổ chức, cá nhân xin gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy 
phép hoạt động) 
(Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép) cam kết chấp hành đúng các quy định của giấy phép 
và quy định pháp luật có liên quan./. 
  
  TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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