
   

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHI LĂNG 

Số:  2994/QĐ-UBND 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Chi Lăng, ngày 14 tháng 7 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giải quyết khiếu nại của ông Dương Mạnh Hùng, Địa chỉ: Số 12,  

ngõ 82, đường Mỹ Sơn, khối 8, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn 

(lần đầu) 
 

CHỦ TIC̣H ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/ 2019; 

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

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 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; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của 

Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Xét đơn khiếu nại ngày 16/4/2021 của ông Dương Mạnh Hùng, địa chỉ: Số 

nhà 12, ngõ 82, đường Mỹ Sơn, khối 8, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. 

I. NỘI DUNG KHIẾU NẠI 

1. Khiếu nại Thông báo số 555/TB-UBND ngày 16/9/2020 của UBND 

huyện Chi Lăng về việc hồ sơ không đủ điều kiện giao đất đối với trường hợp giao 

đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Ông Dương Mạnh Hùng 

(ông Hùng) không đồng ý với nội dung tại thông báo: “Không đủ điều kiện giao đất 

đối với trường hợp giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất 

cho ông Dương Mạnh Hùng, trú tại số 12, ngõ 82, đường Mỹ Sơn, khối 8, phường 

Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích đất trồng cây hàng năm 

khác, đối với thửa đất số 557, 558, 559 (được đo tách từ thửa đất số 60 và thửa đất 

số 117), cùng tờ số 30, bản đồ địa chính xã Vân Thủy. Lý do: Phần diện tích đất ông 

Hùng xin giao đất để sử dụng vào mục đích đất trồng cây hàng năm khác, không phù 

hợp với mục đích được phê duyệt tại kế hoạch sử dụng đất của huyện Chi Lăng năm 

2020 và quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được phê duyệt”. 

2. Khiếu nại Công văn số 1710/UBND-TNMT ngày 23/10/2020 của UBND 

huyện Chi Lăng về việc xem xét đơn đề nghị của ông Dương Mạnh Hùng. Ông 
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Hùng không đồng ý với nội dung về ý kiến của UBND huyện tại Công văn số 

1710/UBND-TNMT: “Việc ông Dương Mạnh Hùng đề nghị UBND huyện xem xét 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với phần diện tích đất tăng 

thêm do ông nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ tháng 3/2008 mà không phải 

làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất là không có cơ sở để xem xét”.  

II. KẾT QUẢ XÁC MINH NỘI DUNG KHIẾU NẠI 

 1. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại Thông báo số 555/TB-UBND 

ngày 16/9/2020 của UBND huyện Chi Lăng 

1.1. Vi ̣trí, nguồn gốc, quá trình sử dụng các khu đất ông Hùng xin giao đất 

a) Về vi ̣trí, diêṇ tích  

Vị trí xin giao đất thuộc thửa đất số 557, 558, 559, cùng tờ số 30 bản đồ 

địa chính xã Vân Thủy lập năm 2006, chỉnh lý năm 2014, tỷ lệ 1/1.000 thuộc thôn 

Nà Phước, xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, có tổng diện tích 241,0 m2 thuộc các 

bờ, ranh giới các bờ thửa đất số 60, 117 cùng tờ bản đồ số 30 và tiếp giáp với 

các thửa đất số 72, 73, 74, 75, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 100, 101, 102, 103, 115, 116 

(theo mảnh trích đo địa chính số 20-2020, do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

huyện Chi Lăng lập ngày 03/9/2020) 

b) Nguồn gốc, quá trình sử dụng đất 

Phần diện tích 241,0 m2 ông Hùng xin giao đất có nguồn gốc thuộc một 

phần diện tích của thửa đất số 60 và thửa đất số 117 cùng tờ số 30 bản đồ địa 

chính xã Vân Thủy, có mục đích sử dụng là đất hoang bằng (Hg), là các bờ thửa 

ngăn cách của các thửa đất số 72, 73, 74, 75, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 100, 101, 102, 

103, cùng thuộc tờ số 30 bản đồ địa chính xã Vân Thủy tỷ lệ 1/1.000 lập năm 

2006. Trên bản đồ có ranh giới rõ ràng giữa phần diện tích đất hoang bằng (bờ 

thửa) và các phần diện tích đất trồng cây hàng năm khác do ông Dương Mạnh 

Hùng quản lý, sử dụng. Từ năm 2018, ông Dương Maṇh Hùng đa ̃ tư ̣ ý san lấp 

toàn bô ̣các thửa đất số 58, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 90, 91, 86, 87, 88, 89, 100, 101, 

102, 103, cùng thuộc tờ số 30 bản đồ địa chính xã Vân Thủy tỷ lệ 1/1.000 lập năm 

2006 và toàn bộ phần diện tích 241,0m2 (bờ thửa) ông Hùng xin giao đất, do đó 

phần ranh giới diện tích 241,0 m2 (bờ thửa) hiện trạng không còn như trên bản đồ 

địa chính lập năm 2006. Tình trạng tranh chấp: Không có tranh chấp về đất đai. 

1.2. Về nội dung không đủ điều kiện giao đất để sử dụng vào mục đích 

đất trồng cây hàng năm khác do không phù hợp với mục đích được phê duyệt 

tại kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 

của huyện Chi Lăng được phê duyệt  

- Căn cứ khiếu nại của ông Dương Mạnh Hùng: Ông Hùng cho rằng khu đất 

của ông Dương Mạnh Hùng đã được chuyển mục đích từ đất trồng lúa sang đất 

trồng cây hàng năm khác từ năm 2008. Hàng năm UBND xã phải lập báo cáo biến 

động đất đai để báo cáo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện về những biến 

động đất đai ở xã, mà quy hoạch được lập theo kế hoạch từ 5 năm hoặc 10 năm có 

điều chỉnh quy hoạch. Đối chiếu theo quy định tại Điều 14 Luật Đất đai năm 2013 

quy định: “Nhà nước quyết định mục đích sử dụng đất thông qua quy hoạch sử 

dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất”. Do đó 
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mục đích sử dụng đất theo quy hoạch là do Nhà nước quyết định, đồng thời quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Chi Lăng đã được lập theo đúng quy định tại 

khoản 2 Điều 42 Luật Đất đai năm 2013: “2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức lập 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện” và được UBND tỉnh phê duyệt đúng 

theo quy định tại khoản 3 Điều 45 Luật Đất đai năm 2013. 

- Kiểm tra các căn cứ pháp lý liên quan đến việc giải quyết hồ sơ giao đất 

của ông Dương Mạnh Hùng: 

+ Quy hoạch sử dụng đất của UBND huyện Chi Lăng: Theo Quyết định 

số 2521/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê 

duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; Quyết định số 

1533/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc cho phép 

cập nhập, bổ sung số lượng dự án, công trình có thay đổi về quy mô, địa điểm 

trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 

năm 2020 huyện Chi Lăng thì diện tích của ông Hùng đề nghị giao đất nằm 

trong vị trí quy hoạch đất trồng lúa. 

+ Kế hoạch sử dụng đất của UBND huyện Chi Lăng: Theo Quyết định số 

2740/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt 

kế hoạch sử dụng đất huyện Chi Lăng năm 2020 thì diện tích của ông Hùng đề 

nghị giao đất tại vị trí được phê duyệt là đất trồng lúa. 

+ Nhu cầu sử dụng đất của ông Dương Mạnh Hùng: Ông Hùng có nhu 

cầu xin giao đất để sử dụng vào mục đích đất trồng cây hàng năm khác. 

Theo quy định Điều 52 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Căn cứ để giao 

đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất: 1. Kế hoạch sử dụng 

đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 

duyệt. 2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, 

thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất”. Đối chiếu theo quy định nêu trên thì 

không đủ điều kiện giao đất đối với trường hợp giao đất không thông qua hình 

thức đấu giá quyền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích đất trồng cây hàng 

năm khác cho ông Dương mạnh Hùng. 

2. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại Công văn số 1710/UBND-TNMT 

ngày 23/10/2020 của UBND huyện 

2.1. Vị trí các khu đất ông Dương Mạnh Hùng khiếu nại  

Các khu đất ông Dương Mạnh Hùng khiếu nại gồm một phần diện tích của 

các thửa đất số 115, 116 và một phần diện tích 358,5m2 thuộc thửa đất số 75, 

cùng tờ số 30 bản đồ địa chính xã Vân Thủy, tỷ lệ 1/1.000 lập năm 2006, có địa 

chỉ tại thôn Nà Phước, xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, tỉnh Laṇg Sơn. 

2.2. Nguồn gốc, quá trình sử dụng đất 

a) Đối với các khu đất thuộc một phần diện tích của thửa đất số 115, 116, 

tờ số 30 bản đồ địa chính xã Vân Thủy tỷ lệ 1/1.000 lập năm 2006 

- Làm việc cùng bà Tô Thị Thủy cho biết: Về nguồn gốc của các thửa đất 

trên là của bố mẹ của ông Hoàng Văn Thuận (là chồng bà Thủy, đồng thời là 
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anh trai cùng cha khác mẹ của bà Hoàng Thị Huyền) khai phá từ trước năm 

1980, đến năm 1990 giao lại cho hộ bà Hoàng Thị Huyền tự quản lý, sử dụng. 

Về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa hộ bà Tô Thị Thủy và ông 

Dương Mạnh Hùng, bà Thủy khẳng định chỉ chuyển nhượng đất theo đúng Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất đã được UBND huyện Chi Lăng cấp cho hộ bà 

Thủy, còn thỏa thuận trao đổi đất đối với các thửa đất số 100, 115, 116 bà Thủy 

không được biết và không được thỏa thuận gì với ông Dương Mạnh Hùng. 

- Theo ông Dương Mạnh Hùng: Năm 2008, hộ bà Tô Thị Thủy đã chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất đối với các thửa đất nêu trên cho ông Dương Mạnh 

Hùng. Khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với bà Thủy thì bà Thủy đã 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc chuyển nhượng này được lập 

thành hợp đồng và đã được UBND xã Vân Thủy xác nhận. Ông Hùng cho biết 

trước khi làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giữa bà Thủy và các 

hộ gia đình đã xác định cắm mốc giới trên thực địa và có cả diện tích thửa số 115, 

116, tờ bản đồ số 30 bản đồ địa chính xã Vân Thủy lập năm 2006. Tại thời điểm 

cắm mốc có sự có mặt của bà Tô Thị Thủy, ông Hoàng Văn Lượng (là chồng bà 

Hoàng Thị Huyền) và trưởng thôn Nà Phước, bà Lương Thị Thiềm - Công chức 

địa chính xã Vân Thủy. Sau đó 01 tuần ông Hùng đã xây mốc bằnh gạch ba banh 

trên thửa đất 100, 115, 116, tờ số 30 bản đồ địa chính xã Vân Thủy, lập năm 2006 

để xác định ranh giới khu đất. Tuy nhiên, vì thời điểm đó sơ đồ thửa đất chưa thể 

hiện trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên ông không biết trong hợp đồng 

chuyển nhượng không có phần diện tích của 02 thửa đất trên.  

Qua làm việc, ông Dương Mạnh Hùng cung cấp 01 Giấy chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất (viết tay) ngày 10/3/2008 giữa bà Tô Thị Thủy và ông Dương 

Mạnh Hùng để chứng minh cho nội dung ông đã trình bày trên. Qua kiểm tra phía 

cuối văn bản này có sơ đồ vẽ tay kèm xác nhận của ông Hoàng Văn Lượng với 

nội dung “Tôi xác nhận sơ đồ như trên là đúng xin quý địa chính hết sức giúp đỡ” 

và xác nhận của bà Tô Thị Thủy với nội dung “Tôi xác nhận sơ đồ như trên là 

đúng sự thật”, tuy nhiên tại văn bản này không có thành phần là trưởng thôn Nà 

Phước, bà Lương Thị Thiềm - Công chức địa chính xã Vân Thủy chứng kiến 

như nội dung ông Hùng trình bày trên, đồng thời theo nội dung văn bản bà Thủy 

chỉ thỏa thuận chuyển nhượng cho ông Dương Mạnh Hùng lô đất với tổng diện 

tích ghi trong Giấy chứng nhận có số phát hành AK202759, mà không có nội 

dung về thỏa thuận cắm mốc giới. 

- Làm việc cùng bà Hoàng Thị Huyền cho biết: Nguồn gốc của các khu 

đất trên là do bố mẹ của bà Hoàng Thị Huyền khai phá từ trước năm 1980, gia 

đình sử dụng vào mục đích trồng lúa. Khoảng năm 1990, hộ bà Hoàng Thị 

Huyền được bố mẹ giao lại cho tự quản lý, sử dụng khu đất nêu trên. Bà Huyền 

được biết vào khoảng năm 2008, hộ bà Tô Thị Thủy (có chồng là ông Hoàng Văn 

Thuận là anh trai ruột của bà Hoàng Thị Huyền) thực hiện chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất cho ông Dương Mạnh Hùng, tuy nhiên việc chuyển nhượng đất chỉ 

đối với phần đất của hộ bà Tô Thị Thủy (các thửa đất đã được UBND huyện cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Thủy), không liên quan đến phần đất 
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của hộ nhà bà Huyền. Trong quá trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất với hộ bà Tô Thị Thủy vào năm 2008, ông Dương Mạnh Hùng có thống nhất 

tự thỏa thuận với ông Hoàng Văn Lượng (là chồng của bà Hoàng Thị Huyền) về 

việc cắm mốc ranh giới sử dụng đất (cắm phân định lại ranh giới đất cho thẳng, 

thuận tiện cho việc quản lý, sử dụng) đối với vị trí thửa đất số 100, 115, 116 tại 

thực địa. Sau hôm cắm mốc trên thực địa này ông Lượng về có nói với bà Huyền 

về việc này và ông Hùng đã xây ranh giới bằng cột ngăn cách khu đất giữa phần 

đất của hộ bà Huyền và ông Hùng trên thửa đất số 100, 115, 116, tuy nhiên sau 

đó giữa hộ bà Huyền và ông Hùng cũng không lập thành văn bản thỏa thuận. Từ 

đó đến nay, bà Huyền và ông Hùng vẫn quản lý và sử dụng ổn định các khu đất 

theo mốc giới các bên tự thỏa thuận, theo đó ông Hùng quản lý và sử dụng một 

phần của các thửa đất số 100, 115, 116, còn phần diện tích còn lại của các thửa 

đất số 100, 115, 116 do bà Huyền trực tiếp quản lý và sử dụng ổn định vào mục 

đích trồng lúa. Trước thời điểm ông Hùng san lấp đất thì ranh giới sử dụng đất 

giữa các hộ là rõ ràng, không có sự tranh chấp về đất đai. 

- Kết quả kiểm tra hồ sơ địa chính: Các thửa đất số 115, 116, cùng thuộc 

tờ số 30, bản đồ địa chính xã Vân Thủy lập năm 2006 đã được UBND huyện Chi 

Lăng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AP 364715, số vào sổ 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H.00453, QĐ số 3525/QĐ-UBND cấp 

ngày 18/12/2008 cho hộ ông Hoàng Văn Lượng, địa chỉ: Xã Yên Trạch, huyện 

Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 

b) Đối với diện tích 358,5m2 thuộc một phần thửa đất số 75, tờ bản đồ số 

30 bản đồ địa chính xã Vân Thủy tỷ lệ 1/1.000 lập năm 2006: 

 Nguồn gốc của thửa đất trên là do bố mẹ của ông Hoàng Văn Thuận (là 

anh trai ruột của bà Hoàng Thị Huyền) khai phá từ trước năm 1980, gia đình sử 

dụng vào mục đích trồng lúa. Năm 1996, hộ gia đình ông Hoàng Văn Thuận và bà 

Tô Thị Thủy được bố mẹ giao lại cho tự quản lý, sử dụng khu đất nêu trên. Tuy 

nhiên do điều kiện gia đình hai vợ chồng bà Thủy đi công tác chưa có điều kiện 

canh tác ruộng nên nhờ gia đình ông Hoàng Văn Lượng trông coi và canh tác 

ruộng hàng năm, do đó trong sổ mục kê xã Vân Thủy trước đây thửa đất này 

mang tên ông Hoàng Văn Lượng. Năm 2008, UBND huyện Chi Lăng cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AK 202759, số vào sổ cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất 00013, theo Quyết định 269/QĐ-UBND (H) ngày 

26/02/2008 cho bà Tô Thị Thủy, thường trú tại khu Gia Đình, nhà máy Tinh Dầu, 

phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Trên Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất đã cấp đối với các thửa đất số 58, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 90, 91, 

86, 87, 88, 89, 100, 101, 102, 103, cùng thuộc tờ số 30 bản đồ địa chính xã Vân 

Thủy tỷ lệ 1/1.000 lập năm 2006 (trong đó có thửa đất số 75, tờ bản đồ số 30, diện 

tích 1.007,0m2). Đến tháng 4/2008, hộ  bà Tô Thị Thủy đã chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất đối với các thửa đất nêu trên cho ông Dương Mạnh Hùng thường trú 

tại số 12, ngõ 82, đường Mỹ Sơn, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn, theo hợp đồng chuyển nhượng số 01/2008/HĐCN ngày 10/02/2008. 
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Từ năm 2018, ông Hùng đã san đổ đất đối với phần diện tích nêu trên, ranh giới 

hiện trạng của thửa đất không còn như trên bản đồ địa chính lập năm 2006.  

Hiện trên khu đất này hộ ông Dương Mạnh Hùng vẫn bỏ hoang, chưa 

canh tác trên đất. Về tình trạng tranh chấp: không có sự tranh chấp về đất đai. 

2.3. Kết quả xem xét căn cứ khiếu nại của ông Dương Mạnh Hùng 

Đối chiếu kết quả xác minh về nguồn gốc, quá trình sử dụng các khu đất 

ông Dương Mạnh Hùng khiếu nại cho thấy trường hợp ông Hùng đang sử dụng 

tất cả các phần diện tích trên do nhận chuyển quyền sử dụng đất từ sau ngày 

01/01/2008 và các phần diện tích này đã được UBND huyện cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất từ năm 2008. Do đó, theo quy định tại Điều 95, Điều 98, 

Điều 99, Điều 100, Điều 101, Điều 188 Luật Đất đai năm 2013; khoản 54 Điều 2 

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

khoản 1 Điều 82 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì ông Hùng không 

thuộc trường hợp đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần 

đầu theo quy định của pháp luật. Vì vậy, việc ông Dương Mạnh Hùng cho rằng 

theo quy định pháp luật đất đai thì trường hợp của ông đủ điều kiện để được kê 

khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích này, ông chỉ 

thiếu điều kiện “có hộ khẩu thường trú tại địa phương” là không dúng quy định và 

không có cơ sở xem xét, giải quyết.  

2.4. Kết quả xác minh, xem xét các nội dung khác có liên quan đến 

Công văn số 1710/UBND-TNMT  

Tại Công văn số 1710/UBND-TNMT ngày 23/10/2020 về việc xem xét 

đơn đề nghị của ông Dương Mạnh Hùng, thường trú taị số nhà 12, ngõ 82, 

đường Mỹ Sơn, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tại mục 1.4.1. có nội 

dung: “Qua kiểm tra hồ sơ địa chính, xác định phần diện tích 77,9m2 thuộc một 

phần diện tích thửa đất số 115 và 52,3m2 thuộc một phần diện tích thửa đất số 

116, cùng thuộc tờ số 30 bản đồ địa chính xã Vân Thủy, tỷ lệ 1/1.000 lập năm 

2006, cùng mục đích sử dụng là đất chuyên trồng lúa nước do ông Dương Mạnh 

Hùng đề nghị, từ trước đến nay chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất”. Tuy nhiên qua xác minh các thửa đất số 115, 116, cùng thuộc tờ số 30 bản 

đồ địa chính xã Vân Thủy, tỷ lệ 1/1000 lập năm 2006 đã được UBND huyện Chi 

Lăng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AP 364715, số vào 

sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H.00453, QĐ số 3525/QĐ-UBND 

cấp ngày 18/12/2008 cho hộ ông Hoàng Văn Lượng (chồng bà Hoàng Thị 

Huyền), địa chỉ: Xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Theo danh sách 

các thửa đất nông nghiệp được cấp cùng Giấy chứng nhận này gồm có 24 thửa 

đất, trong đó có các thửa đất số 115, 116, cùng thuộc tờ số 30, bản đồ địa chính 

xã Vân Thủy lập năm 2006. 

Đối chiếu theo quy định pháp luật đất đai cho thấy các thửa đất số 115, 

116, cùng thuộc tờ số 30, bản đồ địa chính xã Vân Thủy, tỷ lệ 1/1000 lập năm 

2006 đã được UBND huyện Chi Lăng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
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cho hộ ông Hoàng Văn Lượng (chồng bà Hoàng Thị Huyền) từ năm 2008 nên đến 

thời điểm UBND huyện giải quyết đơn đề ngày 07/9/2020 của ông Dương Mạnh 

Hùng thì ông Hùng không đủ điều kiện thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, 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 các phần diện tích này theo quy định tại Điều 95; Điều 

100, Điều 101 Luật Đất đai năm 2013; khoản 54 Điều 2 Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 

82 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Do đó, tại mục 1.4.1 của Công văn 

số 1710/UBND-TNMT ngày 23/10/2020 của UBND huyện chỉ áp dụng khoản 54 

Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ làm cơ sở 

nhận định trường hợp ông Dương Mạnh Hùng không đủ điều kiện thực hiện thủ 

tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu mà không phải làm thủ tục chuyển quyền 

sử dụng đất đối với các phần diện tích trên là chưa áp dụng đầy đủ cơ sở pháp lý 

để xem xét, trả lời ông Dương Mạnh Hùng. 

III. KẾT QUẢ ĐỐI THOẠI  

Ngày 13/7/2021, Chủ tic̣h UBND huyện Chi Lăng thực hiện đối thoại 

với ông Dương Mạnh Hùng. Tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND huyện và các 

thành phần tham gia đối thoaị đã thông qua báo cáo kết quả xác minh, phân 

tích, giải thích cho ông Dương Mạnh Hùng về căn cứ pháp lý giao đất, cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. 

Kết thúc đối thoại, ông Dương Mạnh Hùng và các thành phần tham gia 

buổi đối thoại đều nhất trí kết quả xác minh của Thanh tra huyện; các nội dung 

khiếu nại của ông Dương Mạnh Hùng là không có đủ cơ sở để xem xét, giải 

quyết, tuy nhiên UBND huyện nhất trí chủ trương báo cáo xin ý kiến của UBND 

tỉnh để giao diện tích bờ thửa trên theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định 

số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ; Giao Phòng Tài nguyên 

và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn huyện trung 

gian hòa giải, tuyên truyền vận động ông Dương Mạnh Hùng với bà Hoàng Thị 

Huyền giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc làm mương thoát nước (tại 

vị trí tiếp giáp thửa đất số 72 với thửa số 86 và phần tiếp giáp đường bê tông ở 

phía Bắc khu đất của ông Hùng) và lập các thủ tục chuyển quyền sử dụng đất để 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giao cơ quan liên quan hướng dẫn lập 

các thủ tục hành chính và hỗ trợ hoàn toàn kinh phí trích đo cho 2 hộ gia đình 

khi lập các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  

IV. KẾT LUẬN 

1. Căn cứ hồ sơ giải quyết đơn xin giao đất của ông Dương Mạnh Hùng; 

Căn cứ kết quả xác minh nội dung khiếu nại; Căn cứ kết quả đối thoại; Căn cứ 

Điều 52 Luật Đất đai năm 2013 khẳng định việc Chủ tịch UBND huyện Chi 

Lăng ban hành Thông báo số 555/TB-UBND ngày 16/9/2020 của UBND huyện 

Chi Lăng trả lời ông Dương Mạnh Hùng hồ sơ không đủ điều kiện giao đất đối 
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với trường hợp giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất là 

đúng quy định của pháp luật. 

Việc ông Dương Mạnh Hùng khiếu nại Thông báo số 555/TB-UBND 

ngày 16/9/2020 của UBND huyện Chi Lăng về việc hồ sơ không đủ điều kiện 

giao đất đối với trường hợp giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử 

dụng đất là khiếu nại sai. 

2. Việc ông Dương Mạnh Hùng khiếu nại Công văn số 1710/UBND-TNMT 

ngày 23/10/2020 của UBND huyện Chi Lăng: Căn cứ hồ sơ giải quyết đơn xin 

giao đất của ông Dương Mạnh Hùng; Căn cứ kết quả xác minh nội dung khiếu 

nại; Căn cứ kết quả đối thoại; Căn cứ Điều 95, Điều 98, Điều 99, Điều 100, Điều 

101, Điều 188 Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ khoản 54 Điều 2 Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 

82 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai khẳng định việc ông Dương Mạnh 

Hùng khiếu nại Công văn số 1710/UBND-TNMT ngày 23/10/2020 của UBND 

huyện Chi Lăng là không đủ cơ sở xem xét.  

Tuy nhiên, trong quá trình xác minh, tham mưu giải quyết đơn đề ngày 

07/9/2020 của ông Dương Mạnh Hùng, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

là cơ quan chủ trì phối hợp với Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện, 

UBND xã Vân Thủy không kiểm tra, rà soát kỹ hồ sơ địa chính, xác định các thửa 

đất số 115, 116, cùng thuộc tờ số 30 bản đồ địa chính xã Vân Thủy, tỷ lệ 1/1000 

lập năm 2006 từ trước đến nay chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất là không đúng thực tế, đồng thời tại Công văn số 1710/UBND-TNMT ngày 

23/10/2020 của UBND huyện chỉ áp dụng khoản 54 Điều 2 Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ làm cơ sở nhận định ông Dương 

Mạnh Hùng không đủ điều kiện thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần 

đầu mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất đối với các phần diện 

tích trên, mặc dù không làm thay đổi bản chất vụ việc nhưng chưa áp dụng đầy đủ 

cơ sở pháp lý để xem xét, hướng dẫn là nguyên nhân dẫn đến khiếu nại của ông 

Dương Mạnh Hùng. Do đó, Công văn số 1710/UBND-TNMT ngày 23/10/2020 của 

UBND huyện phải được sửa đổi, thay thế bằng văn bản có hình thức tương 

đương. 

Từ những nhận định và căn cứ trên, sau khi xem xét hồ sơ vụ việc, kết 

quả đối thoại, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nội dung khiếu nại của ông Dương Mạnh Hùng được giải quyết 

như sau: 

1.1. Giữ nguyên Thông báo số 555/TB-UBND ngày 16/9/2020 của UBND 

huyện Chi Lăng về việc hồ sơ không đủ điều kiện giao đất đối với trường hợp 

giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.  

1.2. Thu hồi và ban hành văn bản thay thế Công văn số 1710/UBND-

TNMT ngày 23/10/2020 về việc xem xét đơn đề nghị của ông Dương Mạnh 
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Hùng, thường trú taị số nhà 12, ngõ 82, đường Mỹ Sơn, phường Vĩnh Trại, 

thành phố Lạng Sơn. 

Điều 2. Giao Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tham mưu 

chủ trì thực hiện: 

2.1. Tham mưu cho UBND huyện thực hiện thủ tục thu hồi và ban hành 

văn bản thay thế Công văn số 1710/UBND-TNMT ngày 23/10/2020 của UBND 

huyện Chi Lăng về việc xem xét đơn đề nghị của ông Dương Mạnh Hùng theo quy 

định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của 

Chính phủ về công tác văn thư. 

2.2. Báo cáo xin ý kiến của UBND tỉnh để hợp thửa đất và giao diện tích 

các bờ thửa ngăn cách các thửa đất số 72, 73, 74, 75, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 100, 

101, 102, 103, cùng thuộc tờ số 30 bản đồ địa chính xã Vân Thủy tỷ lệ 1/1.000 lập 

năm 2006 theo quy định pháp luật. 

2.3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn huyện, UBND xã Vân 

Thủy thực hiện đo đạc, hòa giải mâu thuẫn giữa ông Dương Mạnh Hùng và bà 

Hoàng Thị Huyền, trú tại: Thôn Nà Phước, xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, tỉnh 

Lạng Sơn để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các bên liên 

quan đối với thửa đất số 100, 115, 116 tờ số bản đồ địa chính xã Vân Thủy, tỷ lệ 

1/1000 lập năm 2006. 

2.4. Tổ chức họp, làm rõ nguyên nhân sai sót, trách nhiệm của công chức 

liên quan, chấn chỉnh, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc xác minh và tham 

mưu cho UBND huyện ban hành Công văn số 1710/UBND-TNMT ngày 

23/10/2020 về việc xem xét đơn đề nghị của ông Dương Mạnh Hùng. 

Điều 3. 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 Dương Mạnh Hùng 

có quyền khiếu nại đến Chủ tic̣h 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 4. 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 Vân Thủy, ông Dương Mạnh 

Hùng 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 huyêṇ; 

- Ông Dương Mạnh Hùng; 

- Trang Thông tin điện tử huyêṇ; 

- Lưu: VT, HS (20b). 

 

CHỦ TỊCH 
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