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BÁO CÁO 

Về việc kiểm tra, xử lý đơn của ông Lô Triệu Lý, thôn Nà Pẻo,  

xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

 

  Thực hiện Công văn số 3742/VP-BTCD ngày 12/9/2019 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc giải quyết đề nghị của ông Lô Triệu Lý theo thẩm quyền, có nội 

dung yêu cầu UBND huyện: 

 - Thực hiện giải quyết việc đòi lại đất theo thẩm quyền đối với thửa đất số 20, 

tờ bản đồ địa chính số 36, xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập. Trường hợp nếu một phần 

thửa đất số 20 nêu trên là của gia đình ông Lô Triệu Lý thì xem xét bồi thường theo 

quy định. 

- Lập hồ sơ xác định chủ thể quản lý, sử dụng đất đối với thửa đất số 19, tờ 

bản đồ số 36, xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập để xem xét giải quyết bồi thường, hỗ trợ 

thiệt hại về đất theo quy định của pháp luật đất đai. 

- Lập đầy đủ thủ tục thu hồi, giao đất để xây dựng dự án công trình Trạm y tế 

xã Bắc Lãng theo đúng quy định của pháp luật. 

 Để có cơ sở xem xét giải quyết, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên 

môn phối hợp với UBND xã Bắc Lãng kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ vụ việc; 

kiểm tra, xác minh về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất theo nội dung đề nghị của 

ông Lô Triệu Lý, kết quả như sau: 

 I. KẾT QUẢ KIỂM TRA HỒ SƠ VÀ LÀM VIỆC VỚI ÔNG LÔ 

TRIỆU LÝ  

1. Diễn biến vụ việc 

      - Ngày 07/9/2012, ông Lô Triệu Lý có đơn gửi UBND xã Bắc Lãng và 

UBND huyện Đình Lập đề nghị giải quyết trả lại đất Hạt 2 giao thông đang quản lý, 

sử dụng. Ngày 24/9/2012, UBND xã Bắc Lãng có Công văn số 14 CV/CĐ chuyển 

hồ sơ cho phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đình Lập. Sau khi xem xét hồ sơ, 

ngày 22/10/2012, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đình Lập có Công văn số 

182/TNMT-ĐĐ chuyển trả hồ sơ của ông Lý về UBND xã Bắc Lãng để thực hiện 

thủ tục hòa giải theo đúng thẩm quyền. Ngày 22/3/2013, ông Lô Triệu Lý tiếp tục có 

đơn đề nghị UBND huyện Đình Lập xem xét giải quyết; ngày 23/4/2013, phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện Đình Lập tiếp tục có Công văn số 72/TNMT yêu cầu 

UBND xã Bắc Lãng thực hiện thủ tục hòa giải theo đúng thẩm quyền nhưng UBND 

xã Bắc Lãng vẫn chưa tiến hành hòa giải; ngày 28/11/2013, ông Lô Triệu Lý tiếp tục 

có đơn gửi Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị giải quyết, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công 
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văn số 3206/VP-BTCD ngày 05/12/2013 về việc giao cho Sở Tài nguyên và Môi 

trường xác minh đơn của ông Lô Triệu Lý. Sau khi thẩm tra, xác minh Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã có Báo cáo số 12/BC-STNMT ngày 09/5/2014. Ngày 

20/5/2014, UBND tỉnh có Công văn số 1203/VP-BTCD giao UBND huyện Đình 

Lập chỉ đạo UBND xã Bắc Lãng tổ chức hòa giải vụ việc tranh chấp đất đai giữa ông 

Lô Triệu Lý với Hạt 2 giao thông theo kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường 

tại Báo cáo số 12/BC-STNMT ngày 09/5/2014. 

- Ngày 10/6/2014, Chủ tịch UBND xã Bắc Lãng đã tổ chức hòa giải theo 

quy định, tại biên bản hòa giải thành, với kết luận: "Qua ý kiến của Hội đồng tư vấn 

giải quyết tranh chấp đất đai, ý kiến ông Lô Triệu Lý và các ý kiến khác đều nhất 

trí 100% là đề nghị thu hồi lại đất nói trên để trả lại cho xã quản lý, sử dụng và 

cuộc hòa giải thành công". Ngày 12/6/2014, UBND xã Bắc Lãng có Báo cáo số 

23/BC-UBND về việc thực hiện hòa giải việc tranh chấp đất đai gửi Sở Tài nguyên 

và Môi trường và kiến nghị cấp có thẩm quyền thu hồi khu đất tranh chấp để giao 

cho UBND xã Bắc Lãng quản lý, sử dụng. Ngày 19/6/2014, Sở Tài nguyên và Môi 

trường có Báo cáo số 125/BC-STNMT về kết quả thực hiện Thông báo số 

1203/VP-TCD ngày 20/5/2014 của UBND tỉnh về việc thực hiện hòa giải tranh 

chấp đất đai giữa ông Lô Triệu Lý trú tại thôn Nà Phai, xã Bắc Lãng với Hạt 2 Giao 

thông huyện Đình Lập, trong đó kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài 

nguyên và Môi trường lập hồ sơ trình UBND tỉnh thu hồi diện tích 526,2 m
2
 đất 

thuộc một phần diện tích của thửa đất số 20, tờ bản đồ địa chính số 36, xã Bắc 

Lãng, huyện Đình Lập. Ngày 26/6/2014, UBND tỉnh có Công văn số 1583/VP-

TCD, trong đó: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ trình UBND tỉnh thu 

hồi diện tích 526,2m
2
 thuộc một phần diện tích của thửa đất số 20, tờ bản đồ địa 

chính số 36, xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập đo vẽ năm 2011 do Hạt 2 giao thông 

huyện Đình Lập quản lý, giao cho UBND xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập quản lý 

theo quy định của pháp luật. Ngày 06/9/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ 

trình số 370/TTr-STNMT trình UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thu hồi đất do vi phạm 

pháp luật về đất đai do Công ty cổ phần quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn 

tại huyện Đình Lập, trong đó có thửa đất số 20, tờ bản đồ địa chính số 36, xã Bắc 

Lãng, huyện Đình Lập. UBND tỉnh đã Ban hành Quyết định số 1429/QĐ-UBND, 

ngày 11/9/2014 của UBND tỉnh thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai do 

Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn giao cho Trung tâm 

phát triển quỹ đất quản lý thửa đất số 20, diện tích 942,4 m
2
, bản đồ địa chính số 36 

xã Bắc Lãng. 

- Ngày 21/3/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nhận được Công văn 

số 1051/VP-BTCD của Văn phòng UBND tỉnh về việc giao kiểm tra, xử lý đơn đề 

ngày 10/01/2019 của ông Lô Triệu Lý. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo 

số 27/BC-STNMT ngày 14/4/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm 

tra, xử lý đơn của ông Lô Triệu Lý, thôn Nà Phai, xã Bắc Lãng. 

- Ngày 26/7/2019 UBND tỉnh có Thông báo số 165/TB-UBND về Kết luận 

của Chủ tịch UBND tỉnh đối với các vụ việc hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại 

tỉnh đã họp tư vấn ngày 17/7/2019. Nội dung kết luận như sau: 
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“+ Thửa đất số 20, tờ bản đồ địa chính số 36 xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập, 

Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn sử dụng không có hiệu 

quả, vi phạm quy định tại điểm a, điểm c, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 

nên UBND tỉnh đã thu hồi giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đình Lập 

quản lý theo quy định. 

+ Thửa đất số 19, tờ bản đồ địa chính số 36 xã Bắc Lãng do ông Lã Văn Phú 

(con rể ông Lô Triệu Lý) sử dụng, nhưng khi xây dựng Trạm y tế trên thửa đất, cơ 

quan nhà nước chưa xem xét bồi thường, hỗ trợ cho người sử dụng đất theo quy định 

của pháp luật. 

+ Giao Sở Tài nguyên và Môi trường mời ông Lô Triệu Lý đến làm việc để 

làm rõ các nội dung: 

Phân tích, giải thích cho ông Lý hiểu về việc thửa đất số 20 UBND tỉnh đã thu 

hồi, chủ thể quản lý thửa đất hiện nay không còn là Công ty cổ phần Quản lý và Xây 

dựng giao thông Lạng Sơn. Từ đó xác định rõ yêu cầu của ông Lý là gì (đòi lại đất 

hay khiếu nại quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh; nếu đề nghị giải quyết tranh 

chấp đất đai thì đối tượng tranh chấp là ai). Trên cơ sở đó tham mưu cho UBND 

tỉnh giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. 

Đối với thửa đất số 19 cần làm rõ chủ thể quản lý sử dụng đất; cơ quan chức 

năng cần giải thích rõ cho công dân hiểu việc xây dựng Trạm Y tế xã là nhằm đáp 

ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân, đồng thời thực hiện chương trình xây 

dựng nông thôn mới, UBND huyện sẽ thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ cho người sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật.” 

- Ngày 26/8/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường có Báo cáo số 45/BC-

STNMT về kết quả làm việc với ông Lô Triệu Lý, thôn Nà Phai, xã Bắc Lãng, huyện 

Đình Lập. Sau đó Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 3742/VP-BTCD, ngày 

12/9/2019 về ý kiến của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, như sau: 

“ Yêu cầu UBND huyện Đình Lập: 

 + Thực hiện giải quyết việc đòi lại đất theo thẩm quyền đổi với thửa đất số 

20, tờ bản đồ địa chính số 36, xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập. Trường hợp nếu một 

phần thửa đất số 20 nêu trên là của gia đình ông Lô Triệu Lý thì xem xét bồi thường 

theo quy định. 

+ Lập hồ sơ xác định chủ thể quản lý, sử dụng đất đối với thửa đất số 19, tờ 

bản đồ số 36, xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập để xem xét giải quyết bồi thường, hỗ trợ 

thiệt hại về đất theo quy định của pháp luật đất đai. 

+ Lập đầy đủ thủ tục thu hồi, giao đất để xây dựng dự án công trình Trạm y tế 

xã Bắc Lãng theo đúng quy định của pháp luật.” 

2. Quá trình và kết quả làm việc với ông Lô Triệu Lý 

Trên cơ sở Công văn số 3742/VP-BTCD ngày 12/9/2019 về việc giải quyết đề 

nghị của ông Lô Triệu Lý theo thẩm quyền. Ngày 27/9/2019, UBND huyện đã tổ 

chức đối thoại trực tiếp với ông Lô Triệu Lý để làm rõ về nguồn gốc, thời điểm, diện 

tích, quá trình sử dụng đất đối với thửa đất số 19 và phần diện tích đất thửa số 20, tờ 
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bản đồ địa chính số 36, xã Bắc Lãng, đồng thời xác định chủ thể quản lý và sử dụng 

đối với thửa đất số 19, tờ bản đồ địa chính số 36 là của ai để xem xét bồi thường, hỗ 

trợ về đất theo quy định. 

- Tại buổi làm việc, ông Lý đề nghị nhà nước bồi thường, hỗ trợ về đất cho hộ 

gia đình ông Lô Triệu Lý.  

- Ngày 09/10/2019, UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên Môi trường chủ 

trì, phối hợp với UBND xã và gia đình ông Lô Triệu Lý, cùng những người liên 

quan để đo đạc, xác định ranh giới, diện tích thửa đất mà ông Lô Triệu Lý đề nghị 

giải quyết. Theo ông Lô Triệu Lý chỉ ranh giới thửa đất, đã xác định được như sau: 

       2.1. Vị trí, diện tích, địa điểm khu đất 

 * Đối với phần diện tích thửa số 19 (nhà kho HTX trước đây) 

- Vị trí: Ông Lô Triệu Lý xác định và chỉ ranh giới tại thực địa đối với phần 

diện tích đất nhà kho (thửa đất số 19, tờ bản đồ địa chính số 36): Phía Đông giáp đất 

Bãi đổ hàng (cũ trước đây), hiện nay đã xây dựng Trạm y tế xã Bắc Lãng; Phía Tây 

giáp đất ông Triệu Đình Nguyên; Phía Nam giáp đất  ông Triệu Thái Học và bà 

Hoàng Thị Thuận; phía Bắc giáp đất Bãi đổ hàng (cũ trước đây), hiện nay đã xây 

dựng Trạm y tế xã Bắc Lãng. 

-  Diện tích đo đạc được là 177,0m
2
 

 - Địa điểm khu đất: thôn Khe Mò, xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng 

sơn 

 * Đối với phần diện tích đất thửa số 20 (Bãi đổ hàng trước đây) 

 - Vị trí: Ông Lô Triệu Lý xác định và chỉ tại thực địa đối với phần diện tích 

thửa đất số 20, tờ bản đồ địa chính số 36 (là đất Bãi đổ hàng trước đây): Phía Đông 

giáp đất Hạt 2 giao thông (cũ trước đây), nay đã xây dựng Trạm y tế xã Bắc Lãng; 

Phía Tây giáp đất ông Lô Triệu Lý xác định là nhà Kho HTX (cũ trước đây) và đất 

của ông Triệu Đình Nguyên; Phía Nam giáp đất bà Hoàng Thị Thuận; phía Bắc giáp 

đường Quốc lộ 4b. 

- Diện tích đo đạc được là 555,0 m
2
 

 - Địa điểm khu đất: thôn Khe Mò, xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng 

sơn 

 2.2.  Hiện trạng sử dụng đất 

 - Đối với phần diện tích đất ông Lý xác định là nhà Kho HTX (cũ trước đây): 

Hiện nay đã xây dựng Trạm y tế xã Bắc Lãng (01 nhà bếp, 01 nhà vệ sinh, 01 bể 

nước và vườn cây thuốc nam của Trạm y tế xã). 

 - Đối với phần diện tích ông Lý xác định là Bãi đổ hàng (cũ trước đây): Hiện 

nay trên đất đã xây dựng 01 nhà làm việc 02 tầng, 01 nhà để xe và sân bê tông lát 

gạch đỏ và vườn cây thuốc nam của Trạm y tế xã. 

 - Phần diện tích đất xác định của Hạt 2 giao thông (cũ trước đây): Hiện nay 

trên đất đã xây dựng một phần nhà làm việc 02 tầng, 01 nhà để xe và sân bê tông, lát 

gạch đỏ và một phần nay đã sử dụng làm đường dân sinh. 
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 Tại buổi làm việc bà Lô Thị Tường (chồng là ông Lã Văn Phú) con gái của 

ông Lý, có ý kiến thửa đất số 19 mà gia đình bà sử dụng trồng rau là khu đất của bố 

(ông Lý) cho mượn để sử dụng. Bà Tường đề nghị Nhà nước bồi thường, hỗ trợ cho 

ông Lô Triệu Lý. 

             II. KẾT QUẢ XÁC MINH NGUỒN GỐC VÀ QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG 

ĐẤT 

1. Nguồn gốc và quá trình sử dụng đất 

- Ông Đặng Văn Tài, sinh năm 1945, thường trú tại: thôn Tân Nà, 

huyện Krông Nô, tỉnh Đắc Nông (trước đây ông Tài là Kế toán của Hợp tác 

xã mua bán xã Bắc Lãng) cho biết: 

+ Sau khi nhà ông Tào chuyển đi nơi khác sinh sống có bỏ lại nhà cũ 

không sử dụng, nên Hợp tác xã Bắc Lãng (HTX) đã mua vật liệu về làm lại ngôi 

nhà tại vị trí nhà cũ của ông Tào, sau đó khoảng năm 1981, 1982  HTX mua bán 

xã Bắc Lãng mới thống nhất với ông Nịnh Văn Quý đổi nhà tại vị trí nhà ông 

Tào cho ông Quý để HTX mua bán sử dụng đất và nhà ông Quý (nay theo bản 

đồ địa chính là thửa đất số 19 (nhà kho) và một phần diện tích thửa đất số 20 

(sân nhà kho để đổ hàng), tờ bản đồ số 36, xã Bắc Lãng. Tiền mua vật liệu để 

làm nhà cho ông Quý ở chỗ đất nhà ông Tào, là  tiền mượn của bà Nhâm, không 

phải số tiền của HTX, bà Nhâm là người ở Hà Nội về Bắc Lãng thu mua hàng, 

không phải thành viên của HTX. Nhà cũ của ông Quý, HTX đã sử dụng để làm 

nhà kho đựng bông chít, vỏ cây ăn trầu...,  đến khoảng năm 1986 tôi Đặng Văn 

Tài là Kế toán HTX và ông Bàn Quý Sòi là Chủ nhiệm HTX có bán nhà cho ông 

Lô Triệu Lý (có giấy tờ viết tay do ông Tài viết và ông Sòi xác nhận của HTX có 

đóng dấu của HTX, 01 bản giao cho ông Lý) trong giấy mua bán không có mặt 

ông Vi Văn Phú (chủ tịch UBND xã) tham gia và cũng không có xác nhận và 

đóng dấu của UBND xã thời điểm chuyển nhượng, vì nguồn gốc nhà đất không 

phải là của UBND xã Bắc Lãng. 

+ HTX bán nhà kho cho ông Lô Triệu Lý với số tiền là 400 nghìn đồng, 

ông Lý đã trả tiền cho ông Tài và ông Sòi để hoàn trả lại số tiền trên cho bà 

Nhâm người đã cho mượn tiền mua vật liệu làm nhà. 

+ Trong giấy tờ mua bán nhà kho có ghi là bán nhà kho, cả đất nhà kho 

(nhà trình tường 3 gian) và đất sân bãi đổ hàng, với tổng diện tích là 280m
2 

(Diện tích đất đã trừ hành lang đường quốc lộ 4b) và không đo tách cụ thể từng 

diện tích nhà kho, sân kho, bãi đổ hàng là bao nhiêu (ông Tài khẳng định trước 

đây bán nhà và đất có tổng diện tích là 280m
2
 đất đã trừ hành lang đường Quốc 

lộ 4b là đúng). 

 + Về giấy chứng nhận chuyển nhượng nhà kho HTX mua bán xã Bắc 

Lãng, ghi ngày 15/8/1985 có xác nhận, đóng dấu của UBND xã Bắc Lãng là tôi 

không biết, mặc dù trong thành phần có ghi tên tôi trong giấy chuyển nhượng; 

còn có 01 giấy cũng ghi ngày 15/8/1985 tôi có được xác nhận và có chữ ký của 

tôi vào giấy chứng nhận chuyển nhượng nhà kho HTX mua bán xã Bắc Lãng 

(nội dung giấy chuyển nhượng không phải tôi viết, mà thời điểm đấy tôi về xã 

Yên Than, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh chơi ở nhà anh em, thì ông Lô 
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Triệu Lý có trình bày giấy mua bán nhà với HTX trước đây đã bị mất do vậy đề 

nghị tôi xác nhận giúp ngày 17/10/2002). 

+ Về giấy tờ do tôi xác nhận ngày 24/9/2019, nội dung là do ông Lô Triệu 

Lý có phô tô cho tôi 01 bản giấy chứng nhận chuyển nhượng nhà kho HTX mua 

bán xã Bắc Lãng ghi ngày 15/8/1985, tôi có nhờ cháu gái tôi viết và tôi xác nhận 

(đã cung cấp cho cơ quan chuyên môn). 

- Ông Vi Văn Phú (Chủ tịch UBND xã Bắc Lãng từ năm 1980 đến năm 

1994) cho biết: 

+ Thửa đất số 19 trước kia là của ông Nịnh Văn Quý, khoảng những năm 

1980 – 1985, ông Quý đổi đất và nhà cho HTX mua bán xã Bắc Lãng để làm 

nhà kho, khoảng 3 năm sau HTX thanh lý nhà kho cho ông Lô Triệu Lý chứ 

không bán đất. Ông Phú được xác nhận cho ông Lý có mua nhà kho của HTX, 

giấy xác nhận không có đóng dấu của UBND xã (tại thời điểm đó UBND xã bị 

mất con dấu). 

+ Phần diện tích đất thửa 20, tờ bản đồ địa chính số 36 (bãi đổ hàng) ông 

Phú không được xác nhận cũng như đóng dấu của UBND xã vào bất cứ giấy tờ 

nào có liên quan đến khu đất này. 

Từ khi mua nhà kho của HTX ông Lý đã tháo dỡ lấy vật liệu (ngói, cây 

que..) đi làm nhà chỗ khác, ông Lý không sử dụng gì đến khu đất, đến đầu năm 

2019 thì nhà nước lấy đất để xây dựng Trạm y tế xã. 

- Ông Triệu Thái Học, Trưởng thôn Khe Mò (người sinh sống liền kề 

với khu đất) cho biết: 

 Nguồn gốc nhà kho (nay theo bản đồ địa chính là thửa đất số 19 (nhà 

kho) và một phần diện tích thửa đất số 20 (sân nhà kho), tờ bản đồ số 36, xã Bắc 

Lãng) là do gia đình ông Quý đổi nhà với HTX năm 1985, sau đó HTX sử dụng 

khoảng 2 năm, sau đó đến năm 1992 thấy ông Lô Triệu Lý dỡ vật liệu (ngói, cây 

que...). Từ khi ông Lý dỡ nhà lấy ngói, cây que thì không thấy ông Lý sử dụng 

gì đến khu đất mà chỉ thấy bà Hà Thị Dung, bà Hương là công nhân Hạt giao 

thông sử dụng đến năm 1993, sau đó bà Tường con gái ông Lý sử dụng trên nền 

diện tích đất nhà kho (thửa đất số 19, tờ bản đồ 36, xã Bắc Lãng) để làm vườn 

trồng rau từ năm 1994 đến năm 2019. Còn đối với phần diện tích còn lại của 

thửa đất số 20, tờ bản đồ số 36, là của HTX đấu giá chuyển nhượng cho ông 

Khải con trai bà Kiên khoảng năm 1990, 1991. Năm 1993 gia đình ông Khải 

chuyển đi nơi khác sinh sống nên đã chuyển nhượng lại khu đất và tài sản trên 

đất cho Hạt 2 giao thông từ năm 1993, một phần diện tích đất công nhân Hạt 2 

giao thông sử dụng đất để trồng rau màu, cây hàng năm. Đến đầu năm 2019 thì 

nhà nước lấy toàn bộ khu đất trên để xây dựng Trạm y tế xã. Việc mua bán giữa 

ông Lô Triệu Lý với HTX thì tôi không được biết và ông Lý chưa bao giờ sử 

dụng đến khu đất. 

- Ông Trần Mạnh Sáng (trước kia sinh sống gần khu đất) cho biết: 

  Nguồn gốc khu nhà kho là của ông Quý sát nhà ông Sáng, đến năm 1985 

ông Chức con ông Quý chết còn ở nhà đó, đến khoảng tháng 3 năm 1985 mới 
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chuyển sang nhà ông Tào ở, khoảng cuối năm 1985 thì HTX mới đổi đất với ông 

Quý và HTX sử dụng làm nhà kho đựng hàng. Việc mua bán giữa ông Lô Triệu 

Lý với HTX thì tôi không được biết. Ông Lý chưa bao giờ sử dụng phần diện 

tích thửa đất số 20, tờ bản đồ địa chính số 36 (đất bãi đổ hàng). 

Năm 1992 thấy ông Lô Triệu Lý dỡ vật liệu (ngói, cây que...) lấy đi làm 

nhà chỗ khác, năm 1993 thấy bà Hà Thị Dung, bà Hương công nhân giao thông 

sử dụng trên nền nhà kho, sau đó bà Tường con gái ông Lý sử dụng trên nền 

diện tích đất nhà kho (thửa đất số 19, tờ bản đồ số 36) để làm vườn trồng rau từ 

năm 1994 đến năm 2019. Đến đầu năm 2019 thì nhà nước lấy đất xây dựng 

Trạm y tế xã. 

- Bà Đường Thị Nga cho biết: 

Đầu năm 1994 bà Nga về làm công nhân giao thông tại cung Bắc Lãng 

(thuộc Hạt 2 giao thông ), Hạt 2 giao thông đã giao cho bà Nga quản lý cả khu 

đất (thửa số 20, tờ bản đồ số 36) và bà Nga chia cho các hộ công nhân sử dụng 

đất để trồng rau, màu cây hàng năm, trong thời gian các công nhân sử dụng 

không có ai có ý kiến hay tranh chấp gì đến khu đất. Đến đầu năm 2019, Nhà 

nước lấy đất để xây dựng Trạm y tế xã. Việc mua bán giữa HTX với bà Lô Thị 

Kiên (mẹ của ông Khải) thì bà Nga không nắm được. 

Đối với thửa đất số 19, tờ bản đồ số 36 từ khi bà Nga về công tác tại Hạt 2 

giao thông đã thấy bà Lô Thị Tường con gái ông Lý sử dụng đất để trồng rau, 

màu trên nền đất nhà của ông Nịnh Văn Quý (nhà kho của HTX). Đến tháng 

01/2019 thì UBND xã lấy đất xây dựng Trạm y tế xã. 

2. Về Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất 

- Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn cuối 2016 - 2020 huyện đã được 

UBND tỉnh phê duyệt thì khu đất quy hoạch là đất xây dựng công trình sự 

nghiệp; 

- Kế hoạch sử dụng đất: Khu đất là Trạm y tế xã (đất xây dựng công trình 

sự nghiệp) theo Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Đình 

Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

3. Về thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước: Từ trước tới nay ông 

Lô Triệu Lý chưa có thực hiện hay phải nộp khoản lệ phí, thuế về khu đất đối 

với nhà nước. 

4. Về giấy tờ hồ sơ địa chính: Ông Lô Triệu Lý không đăng ký cũng như 

không có tên trên hồ sơ địa chính đối với thửa đất. 

Qua kết quả kiển tra, xác minh tất cả các loại giấy tờ ông Lý cung cấp cho 

cơ quan chuyên môn không có đủ cơ sở chứng minh là đất ông Lý đã nhận 

chuyển nhượng với HTX mua bán xã Bắc Lãng, cụ thể như: Giấy chuyển 

nhượng nhà kho HTX mua bán xã ngày 15/8/1985, ông Vi Văn Phú, Chủ tịch 

UBND xã ký tên, đóng dấu là không đúng sự thật. Vì ông Phú cho rằng ông 

không được ký hay đóng dấu của UBND xã vào giấy chuyển nhượng nhà kho 

HTX, việc mua bán cũng không có mặt ông cùng tham gia (thời điểm đó dấu 
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của UBND xã bị mất), ông có được xác nhận HTX bán nhà kho cho ông Lý chứ 

không xác nhận bán đất; Giấy chuyển nhượng nhà kho HTX mua bán xã ngày 

15/8/1985, ông Vi Văn Phú, nguyên Chủ tịch UBND xã ký tên, ông Nông 

Thanh Xuân, Chủ tịch UBND xã xác nhận HTX chuyển nhượng một nhà kho 

cho ông Lý ký và đóng dấu UBND xã ngày 20/5/2002 và tại thời điểm đó ông 

Đặng Văn Tài từ tỉnh Lâm đồng về huyện Tiên Yên chơi nhà anh em họ hàng thì 

ông Lý cầm giấy xuống đưa cho ông Tài ký tên; ông Lý không có quá trình sử 

dụng đất. 

III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 

 1. Kết luận 

 Trên cơ sở hồ sơ vụ việc ông Lô Triệu Lý đề nghị đã được UBND xã Bắc 

Lãng giải quyết, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh xem xét 

giải quyết và qua kiểm tra, xác minh kết quả cụ thể như sau: 

- Theo đo đạc bản đồ địa chính:  Đối với thửa đất số 19, tờ bản đồ địa chính số 

36, diện tích 154,8m
2
 (đất nhà kho HTX mua bán), tại thời điểm xem xét giải quyết 

đơn của ông Lô Triệu Lý năm 2014, thửa đất số 19, không có tranh chấp đất do bà 

Lô Thị Tường là con gái ông Lô Triệu Lý canh tác sử dụng trồng rau từ năm 1994 

cho đến đầu năm 2019 xây dựng Trạm y tế xã. Tại biên bản buổi đối thoại ngày 

27/9/2019, UBND huyện đã tổ chức đối thoại trực tiếp với ông Lô Triệu Lý thì ông 

Lý có ý kiến đề nghị bồi thường, hỗ trợ cho ông Lý; biên bản ngày 09/10/2019 về 

xác minh đo đạc, kiểm tra hiện trạng khu đất, thì bà Lô Thị Tường con gái của ông 

Lô Triệu Lý có ý kiến là đất của bố là ông Lô Triệu Lý nhận chuyển nhượng với 

HTX mua bán xã Bắc Lãng cho con gái mượn sử dụng trồng rau trên nền đất nhà 

kho của THX, do đó đề nghị bồi thường, hỗ trợ cho ông Lô Triệu Lý. 

- Theo đo đạc bản đồ địa chính: Thửa đất số 20, diện tích đất 942,4m
2
, tờ bản 

đồ địa chính số 36, xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập; từ năm 1993 đến nay do Hạt 2 

Giao thông thuộc Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn quản 

lý, sử dụng và có một phần diện tích đất công nhân Hạt 2 Giao thông tự sử dụng để 

trồng rau. Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn không còn 

nhu cầu sử dụng đất và đã đề nghị nhà nước thu hồi đất. UBND tỉnh đã Ban hành 

Quyết định số 1429/QĐ-UBND, ngày 11/9/2014 của UBND tỉnh thu hồi đất do 

vi phạm pháp luật đất đai do Công ty Cổ phần quản lý, xây dựng giao thông 

Lạng Sơn giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý. Đầu năm 2019 thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Nhà nước đã sử 

dụng đất để xây dựng Trạm y tế xã. 

- Đối với diện tích đo ngày 09/10/2019, do ông Lô Triệu Lý chỉ ranh giới 

thửa đất tại thực địa được cho là nhà Kho trước đấy đo được là 177 m
2
; đối chiếu với 

Bản đồ địa chính thì vị trí này là thửa đất số 19, tờ Bản đồ số 36, diện tích 154,8m
2
;  

Còn đối với diện tích được cho là Bãi đổ hàng trước đây do ông Lô Triệu Lý chỉ 

ranh giới thửa đất tại thực địa đo được là 555,0 m
2
, đối chiếu với Bản đồ địa chính 

thì vị trí này là một phần thửa đất số 20, tờ Bản đồ số 36, diện tích 942,4m
2
. 

Đối với diện tích do ông Lô Triệu Lý chỉ ranh giới thửa đất tại thực địa nêu 

trên là không có cơ sở, vì ông Lý cũng không có các giấy tờ gì liên quan đến quyền 
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sử dụng đất mà có thể hiện ranh giới, diện tích thửa đất theo diện tích đo đạc, hơn 

nữa tại thời điểm đo đạc thửa đất, hiện trạng đã được xây dựng Trạm y tế xã Bắc 

Lãng, không còn hiện trạng như thời điểm ông Lý nhận chuyển quyền với Hợp tác 

xã. 

- Về nguồn gốc đất đai: Ông Lô Triệu Lý cho rằng diện tích đất nêu trên ông 

được HTX mua bán xã Bắc Lãng chuyển nhượng cho ông từ năm 1985, nhưng qua 

kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy ông Lô Triệu Lý chưa bao giờ sử dụng diện 

tích đất đó. Theo giấy tờ ông Lý cung cấp" Giấy chứng nhận chuyển nhượng nhà 

kho HTX mua bán" ngày 15/8/1985 bản phô tô có chữ ký và đóng dấu của ông Vi 

Văn Phú, Chủ tịch UBND xã Bắc Lãng (tại buổi làm việc với ông Phú thì ông Phú 

khẳng định thời điểm đó UBND xã bị mất con dấu và ông cũng không được ký, 

đóng dấu của UBND xã vào bất cứ giấy chuyển nhượng nào giữa HTX mua bán xã 

Bắc Lãng và ông Lý); "Giấy chứng nhận chuyển nhượng nhà kho HTX mua bán" 

không phải là bản gốc viết từ năm 1985 mà là bản giấy viết lại có chữ ký của ông 

Vi Văn Phú, nguyên Chủ tịch UBND xã Bắc Lãng và ông Nông Thanh Xuân, Chủ 

tịch  UBND xã Bắc Lãng xác nhận, đóng dấu của UBND xã năm 2002 và một số 

giấy tờ khác liên quan mà ông Lý đã cung cấp không có đủ cơ sở pháp lý. 

- Tuy nhiên qua thẩm tra, xác minh và tại buổi làm việc ngày 23/10/2019 với 

ông Đặng Văn Tài và các cá nhân nêu trên thì ông Tài có ý kiến xác nhận: Về diện 

tích đất ông Lý đề nghị bồi thường có nguồn gốc là nhà của ông Nịnh Văn Quý, 

sau đó HTX đã đổi đất nhà của ông Tào cho ông Quý sử dụng và HTX đã sử dụng 

đất nhà của ông Quý để làm nhà kho, chứ không phải đất của UBND xã quản lý, sử 

dụng (không phải đất do Nhà nước quản lý, sử dụng). HTX mua bán xã Bắc Lãng 

chuyển nhượng nhà kho và đất sân nhà kho HTX với tổng diện tích là 280m
2 
(bao 

gồm thửa đất số 19, tờ bản đồ địa chính số 36 và một phần diện tích đất thửa đất số 

20, tờ bản đồ địa chính số 36, đất nhà kho và sân HTX mua bán) cho ông Lô Triệu 

Lý là đúng. Tại thời điểm chuyển nhượng có mặt ông Sòi là Chủ nhiệm HTX (nay 

đã chết) và ông Tài là Kế toán đã được viết tay 01 giấy chuyển nhượng và đóng 

dấu của HTX đưa cho ông Lý, tại thời điểm đó không có mặt của ông Vi Văn Phú, 

Chủ tịch UBND xã Bắc Lãng (Tại các buổi làm việc, ông Lý và ông Tài không 

cung cấp được giấy tờ chuyển nhượng giữa HTX mua bán với ông Lý cho cơ quan 

chuyên môn, ông Tài có ý kiến chỉ viết giấy mua bán và đưa cho ông Lý; còn ông 

Lý cho rằng giấy mua bán đã nộp cho cán bộ địa chính xã Bắc Lãng để làm thủ tục 

đất đai, nhưng khi lấy ý kiến cán bộ địa chính xã Bắc Lãng thì cán bộ địa chính 

cho rằng không được nhận). 

 2. Đề xuất, kiến nghị 

  Từ kết quả kiểm tra, xác minh và làm việc với ông Lô Triệu Lý;  Căn cứ Luật 

Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013, 

UBND huyện đề xuất xử lý vụ việc như sau: 

1. Phương án 1:  

- Đối với thửa đất số 19, diện tích 154,8 m
2
 (đất nhà kho HTX), tờ bản đồ địa 

chính số 36, xã Bắc Lãng. 
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+ Lập hồ sơ bồi thường đối với thửa đất số 19, diện tích 154,8m
2
 (đất nhà kho 

HTX), tờ bản đồ địa chính số 36, xã Bắc Lãng cho gia đình ông Lô Triệu Lý, với 

mục đích theo nguồn gốc sử dụng là đất ở tại nông thôn. 

+ Đơn giá bồi thường: Áp theo Bảng giá đất quy định tại Quyết định số 

32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

-  Đối với diện tích đất 125,2m
2
 thuộc một phần thửa đất số 20, tờ bản đồ địa 

chính số 36, xã Bắc Lãng (đất bãi đổ hàng của HTX). 

+ Gia đình ông Lý không có quá trình sử dụng đất và cũng không cung cấp 

được giấy tờ chuyển nhượng đất hợp lệ. Qua thẩm tra, xác minh (chỉ có ông Tài – 

nguyên là Kế toán HTX) có xác nhận việc ông Lý được nhận chuyển nhượng đất 

nhà kho HTX và đất san bãi đổ hàng với tổng diện tích là 280m
2
 từ khoảng năm 

1986. Còn kết quả xác minh đối với các trường hợp còn lại (ông Vi Văn Phú và 

ông Nông Thanh Xuân – nguyên là Chủ tịch UBND xã) chỉ xác nhận việc HTX 

có thanh lý hóa giá nhà kho HTX chứ không bán đất cho ông Lý. Kết quả xác 

minh những người sử dụng đất liền kề cho thấy từ trước đến nay ông Lý chưa 

bao giờ sử dụng diện tích đất này. Hiện nay, diện tích đất trên đã được UBND tỉnh 

thu hồi của Công ty Cổ phần quản lý, xây dựng giao thông Lạng Sơn, giao cho 

Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý theo Quyết định số 1429/QĐ-UBND, ngày 

11/9/2014. Căn cứ các quy định tại các Điều 75, Điều 99 Luật Đất đai 2013; Điều 

3, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP về xác định loại đất (Khoản 1, Điều 2, Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 

Đất đai) và Điều 21, căn cứ xác định việc sử dụng đất ổn định; Khoản 1, Điều 6 và 

Khoản 1, Điều 13, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì 

diện tích trên không đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ cũng như không đủ điều kiện 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (công nhận quyền sử dụng đất).  

Tuy nhiên, vụ việc khiếu kiện đã kéo dài nhiều năm; nguồn gốc, chứng cứ 

không rõ ràng, hiện tại hoàn cảnh gia đình ông Lý cũng gặp khó khăn (gia đình có 

7 nhân khẩu, trong đó 02 cháu nhỏ, 02 người hết tuổi lao động và 01 người con dị 

tật bẩm sinh). Do vậy, để giải quyết dứt điểm vụ việc, tránh đơn thư khiếu kiện kéo 

dài và ổn định cuộc sống cho gia đình, UBND huyện đề nghị Sở Tài nguyên Môi 

trường báo cáo UBND tỉnh cho phép huyện tính toán hỗ trợ khác cho gia đình ông 

Lý, đối với diện tích 125,2m
2 
theo quy định tại Điều 25, Nghị định số 47/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Khoản 3, Điều 16, Quyết định số 

12/2015/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn. Mức hỗ trợ bằng 

100% giá trị bồi thường về đất với mục đích là đất ở tại nông thôn theo nguồn gốc 

đất và để đồng nhất với thửa đất số 19. 

+ Về đơn giá bồi thường áp theo Bảng giá đất quy định tại Quyết định số 

32/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

Tuy nhiên, nếu tính toán bồi thương, hỗ trợ cho gia đình ông Lý đối với 02 

thửa đất trên theo đơn giá quy định tại Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 

20/12/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn thì gia đình vẫn chưa nhất trí, khiếu kiện vẫn 

có thể kéo dài, khó giải quyết được dứt điểm vụ việc. 
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2. Phương án 2: 

- Lập hồ sơ bồi thường thiệt hại về đất đối với thửa số 19, diện tích 154,8m
2
 

(đất nhà kho HTX), tờ bản đồ địa chính số 36, xã Bắc Lãng cho gia đình ông Lô 

Triệu Lý, với mục đích xác định theo nguồn gốc là đất ở tại nông thôn. 

 - Hỗ trợ khác cho gia đình ông Lý, đối với diện tích 125,2m
2 
theo quy định 

tại Điều 25, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và 

Khoản 3, Điều 16, Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn. Mức hỗ trợ bằng 100% giá trị bồi thường về đất với mục đích là đất 

ở tại nông thôn theo nguồn gốc đất và để đồng nhất với thửa đất số 19. 

- Đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với cả hai thửa đất theo giá đất cụ thể do 

UBND tỉnh phê duyệt. 

Theo quan điểm của huyện, đề xuất lựa chọn phương án 2, vừa phù hợp với 

quy định, mặt khác tạo đồng thuận của gia đình và để giải quyết dứt điểm vụ việc.  

 UBND huyện trân trọng báo cáo Sở Tài nguyên Môi trường, UBND tỉnh xem 

xét, chỉ đạo./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Sở Tài nguyên và MT; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Ban tiếp công dân huyện; 

- Phòng TN và MT; 

- Trung tâm PTQĐ huyện; 

- Lưu: VT.                                                                                                                                                                                

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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