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Kính gửi: Tòa án nhân dân huyện Đình Lập. 

 

Ngày 30/11/2020, UBND huyện Đình Lập nhận được Thông báo số 15/TB-

TLVA ngày 02/11/2020 của Tòa án nhân dân huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn về 

việc thụ lý vụ án và phải nộp cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình đối với 

yêu cầu của nguyên đơn và các tài liệu, chứng cứ kèm theo liên quan đến diện 

tích đất có tranh chấp về quyền sử dụng đất, giữa nguyên đơn ông Bế Văn Lỵ, 

địa chỉ: thôn Pắc Vằn, xã Lâm Ca, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn và bị đơn bà 

Bế Thị Thọ, địa chỉ: Khu 6, thị trấn Đình Lập, 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 đối với từng nội dung như sau: 

1. Yêu cầu Tòa án hủy giấy chứng nhận QSD đất đã cấp cho ông 

Hoàng Ngọc Đinh và bà Bế Thị Thọ 

- Căn cứ Hồ sơ địa chính đất lâm nghiệp năm 2008: Khu đất tranh chấp là 

thửa đất số 600, tờ bản đồ đất lâm nghiệp số 03 (xã Lâm ca), diện tích 40.101m2, 

mục đích sử dụng đất trồng rừng sản xuất (hiện trạng đất trồng rừng sản xuất), 

đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2012 cho ông Hoàng 

Ngọc Đinh và bà Bế Thị Thọ. 

- Việc cấp giấy theo đúng trình tự quy định (cấp theo dự án do Sở Tài 

nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư). Tuy nhiên trong quá trình in giấy chứng 

nhận QSD đất đơn vị thi công đã in sai diện tích ghi trên giấy chứng nhận so với 

diện tích ghi trong quyết định cấp giấy chứng nhận, UBND huyện sẽ đính chính 

sai sót theo quy định (diện tích theo hồ sơ và quyết định cấp giấy chứng nhận là 

40.101 m2; diện tích ghi trên giấy chứng nhận là 76.038 m2). 

Trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Hoàng 

Ngọc Đinh và bà Bế Thị Thọ đã thực hiện đo đạc ranh giới, diện tích, có biên 

bản xác nhận ranh giới, mốc giới thửa đất ngày 21/10/2008, có chủ sử dụng đất 

tiếp giáp ký xác nhận, sau khi cho ông Hoàng Ngọc Đinh và bà Bế Thị Thọ kê 

khai đăng ký quyền sử dụng đất xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đã 

được UBND xã Lâm Ca niêm yết công khai kết quả xem xét hồ sơ đủ điều kiện 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thôn, bản và trụ sở UBND xã trong 

thời gian là 15 ngày; trong thời gian niêm yết công khai, UBND xã không nhận 

được ý kiến của hộ gia đình, cá nhân nào thắc mắc hay yêu cầu giải quyết về cấp 
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giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Hoàng Ngọc Đinh và bà Bế Thị 

Thọ. 

Sau khi UBND xã Lâm Ca đã thực hiện các trình tự, thủ tục về cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Hoàng Ngọc Đinh và bà Bế Thị Thọ đã 

trình lên UBND huyện, hồ sơ đã được các cơ quan chuyên môn kiểm tra và trình 

UBND huyện ban hành Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo 

quy định, việc đề nghị hủy giấy chứng nhận QSD đất đã cấp cho ông Hoàng 

Ngọc Đinh và bà Bế Thị Thọ là không có cơ sở. 

2. Yêu cầu trả lại diện tích đất tranh chấp đã được UBND huyện giao 

quyền quản lý và sử dụng rừng và đất trồng rừng cho gia đình ông từ năm 

1994 

- Trên cơ sở Hồ sơ giao quyền quản lý và sử dụng rừng và đất trồng rừng 

năm 1994: Xác định khu đất tranh chấp thuộc một phần của lô đất 873, diện tích 

37,0 ha, (hiện trạng là đất trồng rừng sản xuất). 

Lô đất này ngày 27/8/1994 ông Bế Văn Lỵ có làm đơn xin nhận rừng và 

đất trồng rừng, nhưng chưa được UBND huyện Đình Lập được giao quyền quản 

lý và sử dụng rừng cho ông; do vậy việc ông Lỵ cho rằng ông đã được UBND 

huyện giao quyền quản lý và sử dụng rừng và đất trồng rừng năm 1994 là không 

phù hợp với hồ sơ (quyết định giao quyền quản lý và sử dụng rừng và đất trồng 

rừng chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký tên, đóng dấu), việc yêu 

cầu trả lại diện tích đất nêu trên là không có cơ sở. 

3. Buộc bà Bế Thị Thọ có trách nhiệm khai thác 200 cây thông trên 

một phần diện tích đất tranh chấp để lại cho gia đình ông 

Căn cứ vào hồ sơ, tài liệu liên quan đến khu đất tranh chấp việc ông Bế 

Văn Lỵ buộc bà Bế Thị Thọ có trách nhiệm khai thác 200 cây thông trên một 

phần diện tích đất tranh chấp để lại cho gia đình ông là không có cơ sở.  

4 Về nội dung cung cấp, tài liệu chứng cứ 

UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn cung cấp cho quý Tòa 01 bộ hồ 

sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất liên quan đến khu đất tranh chấp, (bản phô tô) 

Cụ thể:  

Hồ sơ giấy chứng nhận QSD đất cho hộ bà Bế Thị Thọ, thường trú tại 

Khu 6, thị trấn Đình Lậph, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn gồm:  

+ Đơn xin cấp giấy CN.QSD đất của hộ bà Bế Thị Thọ, đề ngày 

22/10/2008; 

+ Biên bản xác định ranh giới mốc giới thửa đất ngày 21/10/2008; 

+ Trích lục hình thể thửa đất ngày 22/10/2008; 

+ Thông báo niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp GCN 

trên địa bàn xã Lâm Ca ngày 18/4/2011 (có danh sách kèm theo); 

+ Biên bản niêm yết, kết thúc công khai kết quả kiểm tra hồ sơ cấp GCN tại 

xã Lâm Ca; 
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+ Báo cáo số 90/BC-VP ngày 27/11/2012 về việc kiểm tra Hồ sơ xin cấp 

giấy CN.QSD đất lâm nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân tại xã Lâm Ca, huyện 

đình Lập, tỉnh Lạng Sơn (có danh sách kèm theo);  

+ Tờ trình số 228/TTr-TNMT, ngày 06/12/2012 về việc cấp mới giấy 

CN.QSD đất lâm nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã 

Lâm Ca, huyện đình Lập, tỉnh Lạng Sơn (có danh sách kèm theo);  

+ Quyết định số 2046/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 về việc cấp mới giấy 

CN.QSD đất lâm nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã 

Lâm Ca, huyện đình Lập, tỉnh Lạng Sơn (có danh sách kèm theo);  

+ Giấy chứng nhận QSD đất số phát hành BN 374494; số vào số cấp GCN 

số CH00103; 

Trên đây là nội dung ý kiến của UBND huyện Đình Lập đối với yêu cầu 

của nguyên đơn và các tài liệu, chứng cứ kèm theo liên quan đến diện tích đất có 

tranh chấp về quyền sử dụng đất, giữa nguyên đơn ông Bế Văn Lỵ, địa chỉ: thôn 

Pắc Vằn, xã Lâm Ca, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn và bị đơn bà Bế Thị Thọ, 

địa chỉ: Khu 6, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Phòng Tài nguyên và MT; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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