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Kính gửi: Tòa án nhân dân huyện Đình Lập.                                                            
   

UBND huyện Đình Lập nhận được Công văn số 351/CV-TAH, ngày 

24/02/2020 của Tòa án nhân dân huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn về cung cấp 

nội dung liên quan đến tranh chấp đất đai giữa nguyên đơn: Hoàng Thị Là, trú 

tại: thôn Bản Phục, xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn và bị đơn: Vi 

Văn Vân, trú tại: thôn Bản Phục, xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

Sau khi nghiên cứu nội dung yêu cầu, các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến 

vụ việc. UBND huyện có ý kiến như sau:  

1. Về vị trí, ranh giới thửa đất liên quan đến khu đất tranh chấp  

1.1. Xác định theo Bản đồ địa chính xã Kiên Mộc: 

Diện tích đất tranh chấp khi thẩm định tại chỗ đo đạc được là 66,4 m2; diện 

tích đất này thuộc một phần của thửa đất số 147 và 188, tờ bản đồ số 47, (theo 

đo đạc bản đồ địa chính thửa đất số 147 có diện tích 382,0m2 và thửa đất số 

188, diện tích 1055,0 m2); diện tích đất tranh chấp gồm hai phần đất như sau: 

- Phần thứ nhất diện tích: 49,5 m2 (hiện trạng ông Vi Văn Vân đang sử 

dụng) thuộc thửa đất số 147, tờ bản địa chính số 47 xã Kiên Mộc; phần diện tích 

đất này đã được cấp giấy chứng nhận QSD đất năm 2012 cho hộ ông: Vi Văn 

Say bà Vương Thị Môn địa chỉ thôn Bản Phục, xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn, (ông Vi Văn Say là anh trai của ông Vi Văn Vân). 

- Phần thứ hai diện tích: 16,9 m2, thuộc thửa đất số 188, tờ bản đồ đất nông 

nghiệp số 47 xã Kiên Mộc; phần diện tích đất này theo bản đồ địa chính thì nằm 

trong thửa đất 188, nhưng theo hiện trạng sử dụng và tại thực địa có hàng rào 

bằng cây tạp làm ranh giới rõ ràng và hiện nay ông Vi Văn Vân đang sử dụng. 

1.2. Xác định theo bản đồ giải thửa xã Kiên Mộc: 

Diện tích đất tranh chấp khi thẩm định tại chỗ đo đạc là 66,4 m2; diện tích 

đất này được xác định là một phần của thửa đất số 160 và 147, tờ bản đồ giải 

thửa xã Kiên Mộc, (theo bản đồ giải thửa, thửa đất số 160, diện tích 450,0m2; 

thửa đất số 147, diện tích 1.865,0 m2) cụ thể như sau:  

- Thửa đất số 160, diện tích 450,0m2 (Bản đồ giải thửa xã Kiên Mộc) đã 

được cấp giấy chứng nhận QSD đất cho ông Vi Văn Tý năm 1999  và năm 2012 

đã được cấp đổi sang bản đồ định chính cho hộ ông: Vi Văn Say bà Vương Thị 

Môn địa chỉ thôn Bản Phục, xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn (ông 

Tý là bố đẻ của ông Say). 



Thửa đất số 160, diện tích 450,0m2 (Bản đồ giải thửa xã Kiên Mộc) nay là 

thửa đất số 147, tờ bản đồ địa chính số 47 xã Kiên Mộc, hiện trạng ông Vi Văn 

Vân đang sử dụng. 

- Thửa đất số 147, diện tích 1.865,0 m2 (Bản đồ giải thửa xã Kiên Mộc) đã 

được cấp giấy chứng nhận QSD đất tạm thời cho ông Nông Quốc Trưởng năm 

1986 và được cấp đổi năm 1995, cấp theo bản đồ 299 nhưng chưa được cấp đổi 

sang bản đồ định chính. 

Thửa đất số 147, diện tích 1.865,0 m2 (Bản đồ giải thửa xã Kiên Mộc) nay 

là thửa đất số 188 và 143, tờ bản đồ địa chính số 47 xã Kiên Mộc. 

2. Xác định ranh giới thửa đất tranh chấp giữa bản đồ giải thửa và bản 

đồ địa chính xã Kiên Mộc. 

UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, tiến hành xác định ranh giới 

thửa đất tranh chấp giữa bản đồ giải thửa và bản đồ địa chính xã Kiên Mộc; đã 

chống ghép, căn rút tỷ lệ bản đồ để xác định khoảng cách ranh giới thửa đất. 

Trên cở sở xác định ranh giới thửa đất 147 và thửa đất 188, tờ bản đồ địa chính 

số 47 xã Kiên Mộc, với bản đồ giải thửa 299 cho thấy ranh giới thửa đất giữa hai 

loại bản đồ này không có sự trùng khớp về ranh giới thửa đất. 

Ngày 17/3/2020, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 

463/QĐ-UBND, về Công bố danh sách Tổ chức giám định tư pháp, Giám định 

viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn. Đề nghị Tòa án huyện Đình Lập liên hệ để xem xét thực hiện giám định đất 

đai, làm căn cứ để giải quyết vụ việc./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện (đc Đạm); 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Phòng Tài nguyên và MT; 

- Lưu: VT. 
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