
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CHI LĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  156 /UBND-TNMT 
V/v cung cấp tài liệu chứng cứ và 

nêu quan điểm trong việc giải 

quyết vụ án hành chính sơ thẩm 

thụ lý số 25/2020/TLST-HC ngày 

27/10/2020 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn  

 

Chi Lăng, ngày   29 tháng 01 năm 2021 

 

Kính gửi: Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 07/2021/CV-TA ngày 21/01/2021 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc cung cấp tài liệu chứng cứ và nêu quan điểm trong 

việc giải quyết vụ án hành chính sơ thẩm thụ lý số 25/2020/TLST-HC, ngày 

27/10/2020, về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai, giữa 

người khởi kiện là bà Nguyễn Thị Đức, địa chỉ: số 50, phố Tây Sơn, khối 12, 

phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn với người bị kiện 

là UBND huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. 

Sau khi kiểm tra các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ việc, UBND 

huyện Chi Lăng cung cấp các tài liệu, chứng cứ và có ý kiến như sau:  

1. Về quá triǹh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà 

Nguyễn Thị Tý  

Ngày 20/10/2000, bà Nguyễn Thị Tý có đơn đề nghị xác nhận nguồn gốc 

đất gửi UBND thị trấn Đồng Mỏ. Đơn được Trưởng khu Hòa Bình 2 xác nhận 

ngày 24/10/2000 và UBND thị trấn Đồng Mỏ xác nhận ngày 27/10/2000. Trong 

đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Tý, được UBND thị trấn xác nhận nguồn gốc sử 

dụng đất là khai phá. 

Ngày 21/11/1999, ông Nguyễn Bá Hùng thay mặt cá nhân bà Nguyễn Thị 

Tý lập đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất gửi UBND thị trấn Đồng Mỏ xin đăng 

ký quyền sử dụng đất cho cá nhân bà Nguyễn Thị Tý (người ký đơn là ông 

Nguyễn Bá Hùng). Trên đơn đăng ký quyền sử dụng đất kê khai ngày 

21/11/1999, tên chủ sử dụng đất trước đó có ghi ông Nguyễn Bá Hùng, năm sinh 

1962, sau đó đã được gạch bỏ và thay vào đó là bà Nguyễn Thị Tý, năm sinh 

1923, thường trú tại khu Hòa Bình 2, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh 

Lạng Sơn. Trên đơn kê khai đối với thửa đất số 04, tờ bản đồ số 24-b, diện tích 

178,5m2, loại đất là đất ở, nguồn gốc sử dụng đất: “Chuyển nhượng (mất giấy) 

(khai phá)”. 

Trên đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất có ý kiến xác nhận của UBND thị 

trấn Đồng Mỏ với nội dung: “Nguồn gốc đất hợp pháp, sử dụng ổn định, đủ kiều 

kiện cấp Giấy CNQSDĐ- Đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt.”. Tuy nhiên 

không ghi ngày tháng năm xác nhận. 
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Ngày 21/8/2003, UBND huyện Chi Lăng cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất có số phát hành W 948697, vào sổ cấp GCN số 00720, QSDĐ/1245/QĐ-

UB (H) cho hộ bà Nguyễn Thị Tý thường trú tại khu Hòa Bình 2, thị trấn Đồng Mỏ, 

huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đối với thửa đất số 04, tờ số 24-b bản đồ địa chính 

thị trấn Đồng Mỏ tỷ lệ 1/500, lập năm 1999, diện tích 178,5m2, mục đích sử dụng là 

đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài; có nguồn gốc khai phá. 

Tuy nhiên, qua xem xét hồ sơ, đối chiếu các quy định pháp luật có liên 

quan, UBND huyện nhận thấy việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số 

phát hành W 948697, vào sổ cấp GCN số 00720, QSDĐ/1245/QĐ-UB (H) cho 

hộ bà Nguyễn Thị Tý thường trú tại khu Hòa Bình 2, thị trấn Đồng Mỏ, huyện 

Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đối với thửa đất số 04, tờ số 24-b bản đồ địa chính thị 

trấn Đồng Mỏ tỷ lệ 1/500, lập năm 1999, diện tích 178,5m2, mục đích sử dụng là 

đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài; có nguồn gốc khai phá, là không đảm bảo theo 

quy định, chưa phù hợp quy định của Luật Đất đai năm 1993; Luật sửa đổi bổ 

sung một số điều của Luật đất đai năm 1998; Luật sửa đổi bổ sung một số điều 

của Luật Đất đai năm 2001; Thông tư số 1990/2001/TT-TCĐC ngày 30/11/2001 

của Tổng cục Địa chính hướng dẫn đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do trong Đơn xin đăng ký quyền sử dụng 

đất kê khai ngà 21/11/1999, ghi chủ sử dụng đất là bà Nguyễn Thị Tý, không 

phải hộ bà Nguyễn Thị Tý và người ký đơn là ông Nguyễn Bá Hùng (con trai bà 

Nguyễn Thị Tý) trong khi không có Giấy ủy quyền của chủ hộ cho ông Nguyễn 

Bá Hùng; Nguồn gốc sử dụng đất ghi trên đơn là “Chuyển nhượng (mất giấy) 

(khai phá)” không đúng như đơn đề nghị và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

đã cấp có nguồn gốc là “Khai phá”; Trên Đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất có 

dấu hiệu tẩy xóa, không đảm báo tính pháp lý. 

Quan điểm của UBND huyện đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

có số phát hành W 948697, vào sổ cấp GCN số 00720, QSDĐ/1245/QĐ-UB (H) 

đã cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Tý thường trú tại khu Hòa Bình 2, thị trấn Đồng 

Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn là không đúng quy định, cần thực hiện thu 

hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp theo quy định tại điểm d, khoản 2, 

Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 và khoản 56, Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 

ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung điểm b và điểm c, khoản 4, Điều 

87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Đất đai. Tuy nhiên do Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất có số phát hành W 948697, vào sổ cấp GCN số 00720, 

QSDĐ/1245/QĐ-UB (H) đã cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Tý thường trú tại khu 

Hòa Bình 2, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện 

chuyển quyền sử dụng đất và đồng thời cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho người nhận chuyển quyền. Do đó, UBND huyện đã thực hiện thu lại Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Tý để xử lý theo 

quy định sau khi đã cấp đổi Giấy chứng nhận cho bà Nguyễn Lệ Mỹ và bà Mạc 

Thị Huệ. 

2. Đến thời điểm hiện tại UBND huyện không tìm thấy Sổ hộ khẩu của hộ 

gia đình bà Nguyễn Thị Tý tại thời điểm bà Nguyễn Thị Tý có Đơn xin đăng ký 
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quyền sử dụng đất ngày 21/11/1999 và ngày 21/8/2003 được UBND huyện cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành W 948697, vào sổ cấp GCN 

số 00720, QSDĐ/1245/QĐ-UB (H), mà chỉ có sổ đăng ký hộ tịch hộ khẩu và 

danh sách nhân, hộ khẩu khu vực do Công an huyện lưu giữ trong đó:  

- Tập số 03, quyển số III có ghi tên của 05 người, cụ thể: Ông Nguyễn Bá 

Du (chủ hộ), bà Nguyễn Thị Tý (vợ ông Du), ông Nguyễn Bá Hùng (con trai), bà 

Nguyễn Lan Phương (con dâu), bà Nguyễn Lệ Mỹ (cháu gái);  

- Quyển số 05 có ghi tên 01 người là bà Nguyễn Thị Tý (chủ hộ).  

Hiện tại Công an huyện Chi Lăng và Công an thị trấn Đồng Mỏ đang tiếp 

tục tìm kiếm tài liệu nêu trên. Trong trường hợp tìm thấy tài liệu, UBND huyện 

sẽ giao nộp tài liệu, chứng cứ bổ sung theo quy định. 

3. Việc UBND huyện đã có ý kiến tại Bản tự khai ngày 16/11/2020, gửi 

Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn, trong đó có nội dung: “Việc UBND huyện Chi 

Lăng đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK214001, số vào sổ cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 01661, ngày 08/10/2009 cho bà Nguyễn Lệ 

Mỹ đối với thửa đất số 56, tờ bản đồ số 24-b thị trấn Đồng Mỏ, diện tích 78,8m2; 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK214002, số vào sổ cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất 016612, ngày 08/10/2009 cho bà Mạc Thị Huệ đối với 

thửa đất số 04, tờ bản đồ số 24-b thị trấn Đồng Mỏ, diện tích 99,7m2 là chưa 

đúng quy định của Bộ luật dân sự năm 2005, Luật Đất đai năm 2003 và các văn 

bản hướng dẫn thi hành. Đủ điều kiện thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất. Lý do: Tại thời điểm ngày 08/10/2009 bà Nguyễn Thị Tý còn sống thì việc 

khai lý do xin cấp đổi là nhận thừa kế ghi trong đơn xin cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất là không đúng quy định.” và nguồn gốc ghi trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất “nhận quyền sử dụng đất do thừa kế quyền sử dụng đất” là 

không đúng quy định tại khoản 1 Điều 633 Bộ Luật dân sự năm 2005, Quyết định 

số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường ban hành quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên được cấp là do nhận chuyển 

quyền sử dụng đất và đã thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

người nhận chuyển nhượng, nên đối chiếu theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 

106 Luật Đất đai năm 2013 và khoản 56, Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung điểm b và điểm c, khoản 4, Điều 87 

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất 

đai: “d) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng 

sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng 

mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất 

theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng 

nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất theo quy định của pháp luật đất đai.” 

  Và quy định tại khoản 5, Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất 

đai: “5. Nhà nước không thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật trong 
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các trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 106 của Luật Đất đai nếu 

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. 

 Việc xử lý thiệt hại do việc cấp Giấy chứng nhận pháp luật gây ra thực 

hiện theo quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân. Người có hành vi vi 

phạm dẫn đến việc cấp Giấy chứng nhận trái pháp luật bị xử lý theo quy định tại 

Điều 206 và Điều 207 của Luật Đất đai.”. 

 Vậy UBND huyện không có đủ cơ sở để thực hiện thu hồi đối với 02 Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Nguyễn Lệ Mỹ và bà Mạc Thị Huệ. 

Với nội dung trên, UBND huyện Chi Lăng kính gửi Tòa án nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn xem xét./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TNMT (HMD). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vi Nông Trường 
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