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

     

ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN CHI LĂNG 

 

Số: 2563/QĐ-UBND Chi Lăng, ngày 18 tháng 7 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc giải quyết khiếu nại của ông Vi Văn Thanh, 

Địa chỉ: Thôn Đơn Xa, xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 
(lần đầu) 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

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

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011;  

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;  

Căn cứ 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; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-
CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định 
chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra 
Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; Thông tư số 
02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013; 

 Xét đơn khiếu nại ngày 02/5/2019 của ông Vi Văn Thanh. Địa chỉ: Thôn 
Đơn Xa, xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. 

I. NỘI DUNG KHIẾU NẠI 

 Ông Vi Văn Thanh có đơn khiếu nại đề ngày 02/5/2019 gửi Chủ tịch 
UBND huyện, khiếu nại Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của 
UBND huyện Chi Lăng về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định. 

Ông Thanh cho rằng việc ra Quyết định thu hồi đất của ông là không 
đúng, đất có thật và diện tích đất ông vẫn đang quản lý và sử dụng, vì lý do gì 
mà ông lại bị thu hồi đất; đất của ông sau khi bị thu hồi do cá nhân hay cơ quan 
nào quản lý và sử dụng; gia đình ông không nhận được quyết định nào về việc 
thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh hay phát triển kinh tế xã hội và lợi 
ích quốc gia hay thu hồi đất tái định cư.  

II. KẾT QUẢ XÁC MINH NỘI DUNG KHIẾU NẠI 

1. Người viết đơn 
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Ông Vi Văn Thanh, sinh ngày: 22/6/1968, quốc tịch: Việt Nam 

Địa chỉ: Thôn Đơn Xa, xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 

Nghề nghiệp: Làm ruộng. 

2. Vị trí, nguồn gốc, quá trình sử dụng đất 

Quá trình đo đạc bản đồ địa chính (đất lâm nghiệp) xã Hòa Bình tỷ lệ 
1/10.000 đã đo đạc thửa đất số 232, tờ bản đồ số 01 chồng lấn lên 05 thửa đất 
thuộc tờ bản đồ số 33 và tờ bản đồ số 34 bản đồ địa chính xã Hòa Bình, tỷ lệ 
1/1.000 lập năm 2005 thuộc quyền quản lý sử dụng của 04 hộ gia đình, cá nhân, 
cụ thể: 

- Thửa đất trồng cây lâu năm số 26, thuộc tờ bản đồ địa chính xã Hòa Bình 
số 33, tỷ lệ 1/1.000 lập năm 2005, diện tích 2.199m2 và thửa đất trồng cây lâu 
năm số 38, thuộc tờ bản đồ địa chính xã Hòa Bình số 33, tỷ lệ 1/1.000 lập năm 
2005, diện tích 1.163m2 có nguồn gốc do ông, cha ông Vi Văn Thanh để lại. Ngày 
15/3/2009, ông Vi Văn Thanh có đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
Đơn được UBND xã Hòa Bình xác nhận ngày 24/8/2009, Văn phòng Đăng ký 
quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xác nhận ngày 
11/11/2009, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xác nhận ngày 18/11/2009. 
Trên cơ sở đó, ngày 30/11/2009 UBND huyện Chi Lăng cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số 
phát hành BB 999015, số vào sổ cấp GCN CH01096 cho ông Vi Văn Thanh và bà  
Hoàng Thị Na (vợ ông Vi Văn Thanh). 

- Thửa đất trồng cây lâu năm số 22, thuộc tờ bản đồ địa chính xã Hòa Bình 
số 33, tỷ lệ 1/1.000 lập năm 2005, diện tích 5.192m2 có nguồn gốc do ông, cha bà 
Phan Thị Lộc, trú tại thôn Đơn Xa, xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn để 
lại. Ngày 25/02/2009, bà Phan Thị Lộc có đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất. Đơn được UBND xã Hòa Bình xác nhận ngày 24/8/2009, Văn phòng 
Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xác 
nhận ngày 11/11/2009, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xác nhận ngày 
18/11/2009. Trên cơ sở đó, ngày 30/11/2009 UBND huyện Chi Lăng cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 
đất có số phát hành BB 927858, số vào sổ cấp GCN CH 00940 cho bà Phan Thị 
Lộc. Thửa đất này ông Vi Văn Thanh cho rằng đã mua lại với bà Vi Thị Yên (là 
con gái của bà Phan Thị Lộc, có giấy mua bán viết tay giữa bà Yên và ông 
Thanh ngày 19/7/2006), tuy nhiên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp cho bà Phan Thị Lộc vào 
năm 2009 như đã nêu ở trên. 

 - Thửa đất trồng cây lâu năm số 57, thuộc tờ bản đồ địa chính số 33 xã Hòa 
Bình lập năm 2005, tỷ lệ 1/1.000, diện tích 4.198m2 có nguồn gốc do ông, cha Vi 
Quang Minh, trú tại thôn Pa Ràng, xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn để 
lại. Ngày 15/3/2009, ông Vi Quang Minh có đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất. Đơn được UBND xã Hòa Bình xác nhận ngày 24/8/2009, 
Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường 
huyện xác nhận ngày 15/11/2009, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xác 
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nhận ngày 23/11/2009. Trên cơ sở đó, ngày 30/11/2009 UBND huyện Chi Lăng 
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất có số phát hành BB 999752, số vào sổ cấp GCN CH 01819 cho ông Vi 
Quang Minh và bà Vi Thị Lợi. Thửa đất này ông Minh đã thỏa thuận giao cho ông 
Vi Văn Thanh sử dụng để trồng cây keo từ năm 2013, tuy nhiên chưa tiến hành kê 
khai, thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật, 
hiện tại hộ ông Vi Văn Thanh đang quản lý, sử dụng thửa đất ổn định, không có 
tranh chấp. 

- Thửa đất trồng cây lâu năm số 26, thuộc tờ bản đồ địa chính số 34 xã Hòa 
Bình, tỷ lệ 1/1.000 lập năm 2005, diện tích 2.380m2 của ông Lô Văn May, trú tại 
thôn Lũng Nghiều, xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Thửa đất này 
ông May đã thỏa thuận giao cho ông Vi Văn Thanh sử dụng từ năm 2007 và ông 
Vi Văn Thanh đã trồng cây keo đến nay vẫn đang quản lý, sử dụng ổn định, 
không có tranh chấp (thửa đất chưa được kê khai, đăng ký cấp Giấy CNQSD đất 
theo quy định pháp luật). 

Ngày 18/6/2008, ông Vi Văn Thanh có đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 232, tờ bản đồ địa chính (đất lâm nghiệp) 
số 01 xã Hòa Bình tỉ lệ 1/10.000, lập năm 2008 với diện tích 15.891m2. Ngày 
18/6/2008, UBND xã Hòa Bình xác nhận về nguồn gốc sử dụng đất là “Nhà 
nước giao đất không thu tiền sử dụng đất” “phù hợp với quy hoạch sử dụng 
đất”; ngày 11/8/2010, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài 
nguyên và Môi trường huyện có ý kiến thẩm tra, xác nhận “đủ điều kiện cấp 
Giấy CNQSDĐ”; ngày 14/9/2010, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xác 
nhận “đồng ý cấp Giấy CNQSDĐ”. Đồng thời có biên bản xác nhận ranh giới, 
mốc giới thửa đất theo hiện trạng sử dụng vào ngày 23/12/2007, có chữ ký tiếp 
giáp của các ông: Vi Văn Cứ, Vi Thanh Tại, Vi Quang Tuyên, Vi Văn Phong, 
Vi Văn Thanh và có xác nhận của UBND xã Hòa Bình. Trên cơ sở đó, ngày 
14/02/2011 UBND huyện Chi Lăng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BG 552349, 
số vào sổ cấp GCN CH00028 với diện tích 15.891m2 cho hộ ông Vi Văn Thanh, 
bà Hoàng Thị Na đối với thửa đất số 232, tờ bản đồ địa chính (đất lâm nghiệp) 
số 01 xã Hòa Bình tỷ lệ 1/10.000. 

Tuy nhiên, do thiếu sót trong khâu lập, kiểm tra, thẩm định hồ sơ nên 
không phát hiện ra các thiếu sót sau: 

- Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 
tài sản khác gắn liền với đất không có trích lục bản đồ địa chính thửa đất kèm 
theo là chưa đúng quy định tại Điều 14 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 
19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

- Thửa đất số 232, tờ bản đồ số 01, bản đồ địa chính (đất lâm nghiệp) xã 
Hòa Bình tỷ lệ 1/10.000 đã đo chồng lấn lên 05 thửa đất trong đó có 04 thửa đã 
được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất vào năm 2009 vẫn còn hiệu lực pháp luật.  
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Việc UBND huyện Chi Lăng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BG 552349, 
số vào sổ cấp GCN CH00028 với diện tích 15.891m2 cho hộ ông Vi Văn Thanh, 
bà Hoàng Thị Na đối với thửa đất số 232, tờ bản đồ địa chính (đất lâm nghiệp) 
số 01 xã Hòa Bình tỷ lệ 1/10.000 cấp ngày 14/02/2011 là không đúng quy định 
tại Điều 49, Điều 50 Luật Đất đai năm 2003 và khoản 1, Điều 3 Nghị định số 
88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

Ngày 18/10/2016, bà Phan Thị Lộc, trú tại thôn Đơn Xa, xã Hòa Bình, 
huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn có đơn gửi UBND huyện Chi Lăng với nội 
dung: Đề nghị cấp có thẩm quyền hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được 
cấp trái quy định pháp luật cho ông Vi Văn Thanh. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của 
Chủ tịch UBND huyện, ngày 20/10/2016, Ban Tiếp công dân huyện ban hành 
Phiếu chuyển đơn số 185/VP-BTCD, giao nhiệm vụ cho Chánh Thanh tra huyện 
chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và các cơ quan có 
liên quan xem xét, giải quyết đơn của bà Lộc theo quy định. Thanh tra huyện đã 
tiến hành thủ tục thẩm tra, có báo cáo kết quả thẩm tra và tham mưu UBND 
huyện ban hành Thông báo kết quả thẩm tra số 153/TB-UBND ngày 18/11/2016 
với nội dung: “Giao Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tham mưu 
phối hợp với các cơ quan, cá nhân liên quan kiểm tra, rà soát lại nếu việc cấp 
Giấy CNQSDĐ đối với hộ ông Vi Văn Thanh và các hộ cá nhân có liên quan 
trên không đúng quy định của pháp luật đất đai thì tham mưu thực hiện thủ tục 
thu hồi, hủy bỏ và cấp mới Giấy CNQSDĐ đúng chủ sử dụng đất, loại đất theo 
quy định.” 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Chi Lăng tại Thông báo số 
153/TB-UBND ngày 18/11/2016 về kết quả thẩm tra, xác minh đối với Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2011 cấp cho hộ ông Vi Văn Thanh và bà 
Hoàng Thị Na, địa chỉ: Thôn Đơn Xa, xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng 
Sơn. Sau khi kiểm tra, rà soát, Phòng Tài nguyên và Môi trường thấy rằng việc 
UBND huyện Chi Lăng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ ông Vi Văn Thanh, bà Hoàng Thị 
Na, trú tại thôn Đơn Xa, xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, số phát 
hành BG 552349, số vào sổ cấp GCN CH00028 theo Quyết định số 516/QĐ-
UBND ngày 14/02/2011, đối với thửa đất số 232, diện tích 15.891m2, tờ bản đồ 
địa chính (đất lâm nghiệp) số 01 xã Hòa Bình, tỷ lệ 1/10.000, lập năm 2008 không 
đúng quy định tại Điều 49, Điều 50 Luật Đất đai năm 2003: Không đúng đối 
tượng sử dụng đất, không đúng diện tích sử dụng đất, cấp chồng lấn lên diện tích 
đã được UBND huyện Chi Lăng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho ông Vi Văn Thanh, ông Vi Quang 
Minh và bà Phan Thị Lộc vào năm 2009. Đủ điều kiện thu hồi Giấy chứng nhận 
theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai ngày 29/11/2013 và 
khoản 56, Điều 2, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ 
về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. 
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Do đó, ngày 11/3/2019, UBND huyện Chi Lăng ban hành Quyết định số 
899/QĐ-UBND về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ ông Vi Văn Thanh và bà 
Hoàng Thị Na, trú tại thôn Đơn Xa, xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng 
Sơn là đúng quy định pháp luật về đất đai. 

III. KẾT QUẢ ĐỐI THOẠI  

Ngày 05/7/2019, Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng thực hiện đối thoại 
với ông Vi Văn Thanh, cùng tham gia cuộc đối thoại có đại diện Lãnh đạo các 
cơ quan chuyên môn: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, 
Ban Tiếp công dân huyện, Tổ xác minh khiếu nại. Tại buổi đối thoại, Chủ 
tịch UBND huyện và các thành phần tham gia đối thoại đã thông qua báo cáo 
kết quả xác minh, phân tích, giải thích cho ông Vi Văn Thanh về cơ sở pháp 
lý thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng 
quy định; Các thành phần đối thoại đã trao đổi, giải thích đây là trường hợp 
cơ quan Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không 
đúng quy định không phải là Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an 
– ninh, phát triển kinh tế như ông Vi Văn Thanh trình bày trong đơn.  

Ông Vi Văn Thanh không nhất trí với kết quả đối thoại và không cung 
cấp được chứng cứ, tài liệu để chứng minh cho việc khiếu nại của mình. 

IV. KẾT LUẬN 

Căn cứ các quy định tại Điều 49, Điều 50, Luật Đất đai năm 2003, khoản 1, 
Điều 3, Điều 14 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ 
về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất thì việc UBND huyện Chi Lăng cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ ông Vi Văn 
Thanh, bà Hoàng Thị Na, trú tại thôn Đơn Xa, xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh 
Lạng Sơn, số phát hành BG 552349, số vào sổ cấp GCN CH00028 theo Quyết 
định số 516/QĐ-UBND ngày 14/02/2011, đối với thửa đất số 232, diện tích 
15.891m2, tờ bản đồ địa chính (đất lâm nghiệp) số 01 xã Hòa Bình, tỷ lệ 1/10.000, 
lập năm 2008 chồng lấn lên 05 thửa đất trong đó có 04 thửa đã được cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 
đất vào năm 2009 vẫn còn hiệu lực pháp luật, đồng thời hồ sơ cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 
không có trích lục bản đồ địa chính thửa đất kèm theo là không đúng quy định 
của pháp luật. 

Căn cứ điểm d, khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai ngày 29/11/2013 và khoản 
56, Điều 2, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa 
đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai thì Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 
đất nêu trên đủ điều kiện để thu hồi. 

Do đó, việc UBND huyện Chi Lăng ban hành Quyết định số 899/QĐ-
UBND ngày 11/3/2019 về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cấp không đúng quy định đối với hộ 
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ông Vi Văn Thanh, bà Hoàng Thị Na, trú tại thôn Đơn Xa, xã Hòa Bình, huyện 
Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn là đúng quy định của pháp luật. 

Từ những nhận định và căn cứ trên, 

     QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Giữ nguyên Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của 
UBND huyện Chi Lăng về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cấp không đúng quy định.  

Bác đơn khiếu nại đề ngày 02/5/2019 của ông Vi Văn Thanh. 

Điều 2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, 
nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại, ông Vi Văn Thanh có 
quyền khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn hoặc khởi kiện vụ án hành 
chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Chánh Thanh tra 
huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Giám đốc Chi nhánh Văn 
phòng Đăng ký đất đai huyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Bình, ông Vi Văn Thanh và 
tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:    
- Như Điều 3 (TH);  
- Thanh tra tỉnh (BC); 
- TT HU; TT HĐND huyện (BC); 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Ông Vi Văn Thanh; 
- Trang Thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT, HS (20b). 

 

CHỦ TỊCH 
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