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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nguyệt, trú tại số nhà 13,  

ngõ 97, đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn 

( Lần đầu ) 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
 

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 tháng 11 năm 2011; 

Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại;  

 Xét đơn khiếu nại đề ngày 16/12/2020 của bà Nguyễn Thị Nguyệt trú tại số 

nhà 13, ngõ 97, đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn; 

Xét Báo cáo 05/BC-TTr ngày 22/03/2021 của Thanh tra thành phố về kết 

quả xác minh nội dung đơn khiếu nại và các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ, 

 I. NỘI DUNG KHIẾU NẠI 

Đơn khiếu nại đề ngày 16/12/2020 của bà Nguyễn Thị Nguyệt với nội dung 

"Khiếu nại Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND thành phố 

Lạng Sơn về phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ dự án Khuôn viên cây xanh 

phía Nam cầu Kỳ Cùng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn". Ngày 

12/01/2021, Thanh tra thành phố đã mời bà Nguyệt lên để làm rõ nội dung khiếu 

nại, bà Nguyệt ủy quyền cho con trai là ông Trần Văn Nghĩa, khiếu nại nội dung 

sau: “Yêu cầu lập phương án tính toán, bồi thường, hỗ trợ về đất cho gia đình phải 

là đất sản xuất kinh doanh, không phải đất nông nghiệp”. 

Lý do khiếu nại: Gia đình đã sử dụng đất ổn định từ trước năm 1993 cho 

đến nay, đã có công cải tạo đất và đã sử dụng đất vào mục đích kinh doanh. Ngoài 

những nội dung khiếu nại nêu trên gia đình không có nội dung khiếu nại hay đề 

nghị nào khác.  

II. KẾT QUẢ XÁC MINH NỘI DUNG KHIẾU NẠI 

1. Đối với nội dung khiếu nại "Yêu cầu lập phương án tính toán bồi thường, 

hỗ trợ về đất cho gia đình phải là đất sản xuất kinh doanh không phải là đất nông 

nghiệp". 

Về nguồn gốc quá trình sử dụng đất:   
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 - Quá trình làm việc ông Trần Văn Nghĩa - con trai bà Nguyệt cho biết: 

Nguồn gốc đất nguyên là của bà Hai Đào chuyển nhượng cho gia đình từ năm 

1972, không rõ diện tích, ranh giới thửa đất từ tính từ mép cống ra đến đất Công ty 

Ngân Sơn xây dựng tại thời điểm lúc đó (ông Nghĩa không cung cấp được giấy tờ 

thể hiện việc mua bán đất của gia đình ông với bà Hai Đào); sau khi nhận chuyển 

nhượng gia đình tôi vẫn canh tác trồng rau màu trên đất. Năm 1993, gia đình đã lên 

Phường kê khai đăng ký sử dụng đất; năm 1994 tôi ra khu đất dựng lều để kinh 

doanh rửa xe, đến năm 1995 xây 01 ngôi nhà cấp 4; năm 1997 tiếp tục xây thêm 02 

gian để phục vụ việc kinh doanh rửa xe và sửa chữa điện lạnh. Năm 1998 tôi đăng 

ký mô hình Chi hội Thanh niên lập nghiệp và hoạt động trên khu đất đến năm 2000 

thì có bị lập Biên bản vi phạm hành chính và UBND thị xã Lạng Sơn (nay là UBND 

thành phố Lạng Sơn) ra Quyết định cưỡng chế tháo dỡ toàn bộ các công trình trên đất 

với lý do gia đình tôi cải tạo không xin phép. 

- Kiểm tra bản đồ địa chính phường Chi Lăng (tờ số 05) đo vẽ năm 1997 

cho thấy: Phần diện tích đất 339,6m2 gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt sử dụng và bị 

ảnh hưởng dự án, trong đó có:  

+ 291,7m2/317,2m2 thuộc thửa đất số 135 trên bản đồ thể hiện: đất trống;  

+ 2,7m2/122,3m2 thuộc thửa đất số 136, trên bản đồ thể hiện: đất trống;  

+ 34,5m2/1.157,6m2 thuộc một phần thửa đất số 01 trên bản đồ thể hiện: đất trống;  

 + 7,9 m2/3.479,4m2 thuộc một phần thửa đất số 03, trên bản đồ thể hiện: đất bờ sông;  

+ 2,8m2/22.682,5m2 thuộc một phần thửa đất số 60, bản đồ thể hiện: đất giao 

thông (đường Trần Nhật Duật). 

Kiểm tra sổ mục kê thể hiện: Thửa đất số 135 do ông Trần Văn Duyên đăng 

ký (ông Duyên là chồng bà Nguyệt, ông Duyên đã chết năm 2014); thửa đất số 136 

không có chủ sử dụng đăng ký; thửa đất số 03 là đất Bờ sông; thửa đất số 01 không  

có chủ sử đụng đăng ký và thửa đất số 60 là đất giao thông. 

- Đối chiếu với bản đồ giải thửa (tờ số 01) đo vẽ năm 1988 cho thấy: Một 

phần diện tích bị ảnh hưởng dự án thuộc một phần thửa đất số 06, tổng diện tích là 

2.276m2, bản đồ ký hiệu là ĐM (đất màu), sổ mục kê ruộng đất chủ sử dụng: 

Phường đăng ký; phần còn lại không thể hiện trên bản đồ giải thửa. 

- Kết quả kiểm tra xác minh: Thửa đất hộ gia đình ông Trần Văn Duyên và 

vợ là bà Nguyễn Thị Nguyệt sử dụng bị ảnh hưởng bởi Dự án có nguồn gốc đất do 

Nhà nước quản lý, đến năm 1988 đo vẽ bản đồ giải thửa 299, UBND phường Chi 

Lăng kê khai, đăng ký (tại Sổ đăng ký ruộng đất, tại mục Chủ sử dụng: Phường 

đăng ký). Gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt đã cải tạo, sử dụng một phần diện tích 

từ năm 1992 khoảng 30m2 để trồng rau màu, cùng năm đó ông Trần Văn Nghĩa là 

con trai của bà Nguyệt đã mở quán rửa xe. Năm 1995, ông Nghĩa có mở thêm cửa 

hàng sửa chữa điện lạnh và có xây dựng thêm 02 gian nhà cấp IV. 

Đến năm 2001, ông Nghĩa (con trai bà Nguyễn Thị Nguyệt), đại diện cho 

Chi hội thanh niên lập nghiệp phường Chi Lăng đã bị UBND thị xã (nay là thành 
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phố) xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý xây dựng, quản lý nhà và 

hạ tầng kỹ thuật tại Quyết định số 55/QĐ-UB ngày 04/6/2001. Hành vi vi phạm 

được quy định tại điểm g khoản 2 Điều 8 của Nghị định số 48-CP ngày 5/5/1997 

của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý xây dựng, quản lý nhà 

và các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị “Điều 8. Xử phạt chủ đầu tư hoặc chủ 

công trình, cá nhân, tổ chức nhận thầu xây dựng đối với hành vi xây dựng công 

trình trên đất lấn chiếm”, với các hình thức phạt sau: "Phạt chính, phạt tiền: 

398.660 đồng, Phạt bổ sung: Tháo dỡ toàn bộ công trình, trả lại đất cho Nhà 

nước". Do ông Trần Văn Nghĩa không chấp hành Quyết định xử phạt, ngày 

31/10/2002, UBND thị xã Lạng Sơn đã ban hành quyết định số 212/QĐ-UB về 

việc cưỡng chế thi hành quyết định vi phạm hành chính, buộc ông Trần Văn Nghĩa 

tháo dỡ, di chuyển toàn bộ nhà cửa, vật kiến trúc trả lại mặt bằng cho Nhà nước. 

Toàn bộ công trình vi phạm đã bị tháo dỡ. Từ năm 2002 đến năm 2007, gia đình để 

đất trống và trồng rau màu; Năm 2007, Công ty cổ phần Cao Sơn (nay là công ty cổ 

phần Ngân Sơn) xây dựng một số công trình vật kiến trúc trên phần diện tích gia 

đình ông Nghĩa đang sử dụng, ông Nghĩa không đồng ý và đã báo cáo với chính 

quyền địa phương đề nghị dừng thi công. Năm 2010, Công ty cổ phần Ngân Sơn đã 

tháo dỡ các hạng mục vật kiến trúc nêu trên. Từ năm 2010 đến năm 2016, gia đình 

ông Nghĩa sử dụng để trồng cây. Đến năm 2016 gia đình đã dựng nhà quây tôn và 

mở cửa hàng ăn uống. 

Kết quả giải quyết của các cơ quan: Từ kết quả kiểm tra đối chiếu với bản 

đồ giải thửa, bản đồ địa chính phường Chi Lăng cho thấy khu đất trên có nguồn 

gốc đất do Nhà nước quản lý. Gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt đã cải tạo, sử dụng 

một phần diện tích từ năm 1992. Quá trình sử dụng, đã nhiều lần cải tạo khu đất để 

tăng gia sản xuất, kinh doanh dịch vụ nhưng do khu đất không có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất và các công trình chưa được cấp phép xây dựng nên đã bị cơ 

quan có thẩm quyền xử lý vi phạm và tổ chức tháo dỡ, đến năm 2016 gia đình đã 

dựng nhà quây tôn và mở cửa hàng ăn uống. 

Để đảm bảo hỗ trợ một phần khó khăn cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất, 

đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, ngày14/4/2020, UBND thành phố đã 

báo cáo UBND tỉnh Lạng Sơn (báo cáo số 284/BC-UBND). Ngày 06/5/2020, 

UBND tỉnh Lạng Sơn đã có Thông báo số 254/TB-UBND.  

Căn cứ Thông báo 254/TB-UBND, với phần diện tích đất 336,8m2 gia đình bà 

Nguyệt sử dụng đã được UBND thành phố phê duyệt phương án bồi thường, hỗ 

trợ với tổng giá trị 137.461.000đồng (100% giá trị bồi thường hỗ trợ đất đai: 

22.047.000 đồng; hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất: 4.680.000đồng; Hỗ trợ chuyển 

đổi việc làm: 65.213.000 đồng; Giá trị hỗ trợ 100% giá trị hỗ trợ khác: 

43.414.000đồng; Hỗ trợ về cây cối hoa màu: 2.197.000đồng).  

Căn cứ theo Thông báo bảng giá thị trường Lạng Sơn tháng 7/2020 (Thông 

báo giá số 94/TB-STC ngày 04/8/2020 của Sở Tài Chính), gạo tẻ thường có giá là 

15.500 đồng/kg, tại phương án tính toán áp giá hỗ trợ gạo là 13.000 đồng/kg, giá 

áp để tính hỗ trợ gạo thiếu 2.500đồng/kg (không đảm bảo quy định tại điểm c 

khoản 3 Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP), cần xem xét, tính bổ sung. 
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Trên cơ sở kết quả rà soát hồ sơ của Thanh tra thành phố, Hội đồng bồi 

thường hỗ trợ và tái định cư dự án đã họp xét bổ sung. Ngày 02/4/2021, UBND 

thành phố đã ban hành quyết định phê duyệt phương án hỗ trợ bổ sung đối với bà 

Nguyễn Thị Nguyệt bị ảnh hưởng dự án Khuôn viên cây xanh phía Nam cầu Kỳ 

Cùng, phường Chi Lăng, hộ bà Nguyễn Thị Nguyệt được hỗ trợ bổ sung: 

900.000đồng (Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 02/4/2021).  

* Đối với yêu cầu lập phương án tính toán bồi thường, hỗ trợ về đất cho gia 

đình phải là đất sản xuất kinh doanh: 

  Theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 10 Luật Đất đai năm 2013 về phân 

loại đất “Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp, khu chế xuất; đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, 

làm đồ gốm;” 

 Và theo quy định tại Điều 11 Luật Đất đai năm 2013 về căn cứ để xác định 

loại đất: “Việc xác định loại đất theo một trong các căn cứ sau đây: 

 1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà 

ở và quyền sử dụng đất ở đã được cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009; Giấy 

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

đất; 

 2. Giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 

của Luật này đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quy định tại 

khoản 1 Điều này; 

 3. Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa đư/ợc cấp 

Giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 Điều này;” 

 Đất của gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt sử dụng bị ảnh hưởng bởi Dự án có 

nguồn gốc đất công do Nhà nước quản lý, không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền; không đủ điều kiện bồi thường và đã được Nhà nước xem xét hỗ trợ. UBND 

thành phố đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt 

đảm bảo đúng quy định. Việc gia đình Bà yêu cầu lập phương án bồi thường, hỗ trợ 

về đất cho gia đình phải là đất sản xuất kinh doanh là không có cơ sở để xem xét. 

 2. Căn cứ chứng minh cho nội dung khiếu nại: Quá trình làm việc ông 

Trần Văn Nghĩa đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị Nguyệt cho biết:  

 * Gia đình tôi bắt đầu xây dựng các công trình (lán tạm, nhà cấp 4,...) từ 

năm 1994 và đã nộp thuế đất, quá trình sử dụng không có cơ quan nào đến kiểm tra 

hay xử lý. Đến năm 1998 khi tiến hành cơi nới thêm, mục đích để phục vụ hoạt 

động của Chi Hội thanh niên lập nghiệp thì bị UBND thị xã Lạng Sơn (nay là 

UBND thành phố Lạng Sơn) ra Quyết định cưỡng chế tháo dỡ toàn bộ các công trình 

trên đất với lý do gia đình tôi cải tạo không xin phép.  
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Nhận xét: Đối với phần diện tích đất gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt đang 

sử dụng bị ảnh hưởng bởi Dự án do gia đình đã chiếm đất và sử dụng từ những 

năm 1994. Trong quá trình sử dụng đã bị UBND thị xã ban hành Quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính, Quyết định cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính, UBND phường Chi Lăng ban hành Thông báo thực hiện cưỡng 

chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, gia đình bà Nguyệt 

đã không chấm dứt hành vi vi phạm mà vẫn cố tình sử dụng từ đó đến khi Nhà 

nước thực hiện dự án.  

 * Gia đình cho rằng đất hợp pháp của gia đình vì gia đình đã nộp thuế: 

 Nhận xét: Đối với các biên lai nộp thuế, căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 4 

và khoản 7 Điều 7 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; khoản 3 Điều 5 và khoản 

3 Điều 6 Thông tư số 153/2011/TT- BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính về 

Hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thì việc sử dụng đất vào mục đích 

gì phải chịu thuế sử dụng đất đó. Do vậy, việc nộp thuế của gia đình không phải là 

căn cứ để chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp theo Luật Đất đai năm 2013.  

III. KẾT QUẢ ĐỐI THOẠI 

 Tại buổi đối thoại ngày 17/03/2021, bà Nguyễn Thị Nguyệt đã được các 

thành phần tham dự đối thoại nêu rõ nội dung đối thoại, kết quả xác minh nội dung 

khiếu nại, phân tích giải thích về cơ chế bồi thường, hỗ trợ và các căn cứ pháp luật 

để xem xét, giải quyết khiếu nại của gia đình.  

 Sau khi trao đổi bà Nguyễn Thị Nguyệt và ông Trần Văn Nghĩa (con trai 

bà Nguyệt, được bà Nguyệt ủy quyền) không đồng ý với hướng giải quyết của 

UBND thành phố Lạng Sơn. 

  Tại buổi đối thoại bà Nguyễn Thị Nguyệt và ông Trần Văn Nghĩa không 

cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ mới so với các tài liệu, chứng cứ đã cung cấp cho 

Thanh tra thành phố trong quá trình giải quyết khiếu nại.   

  IV. KẾT LUẬN 

Dự án Khuôn viên cây xanh phía Nam cầu Kỳ Cùng, phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng Sơn là Dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích 

quốc gia, công cộng theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013.  

Toàn bộ phần diện tích đất gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt sử dụng và bị 

ảnh hưởng Dự án có nguồn gốc đất do Nhà nước quản lý, không có Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền. Để đảm bảo hỗ trợ một phần khó khăn cho người dân 

khi Nhà nước thu hồi đất, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, UBND 

thành phố Lạng Sơn báo cáo UBND tỉnh Lạng Sơn cho phép UBND thành phố 

tính toán lập phương án hỗ trợ đối với gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt và được 

UBND tỉnh Lạng Sơn đã đồng ý tại Thông báo số 254/TB-UBND, ngày 

06/5/2020. 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính 

phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và các văn 

https://luatminhgia.com.vn/luat/luat-thue-su-dung-dat-phi-nong-nghiep-so-48-2010-qh12.aspx/
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bản hướng dẫn thi hành, hộ bà Nguyễn Thị Nguyệt đã được UBND thành phố 

Lạng Sơn phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ với tổng giá trị 

138.361.000đồng là đảm bảo quy định. Do vậy, việc bà Nguyễn Thị Nguyệt yêu 

cầu phê duyệt phương án, bồi thường hỗ trợ đối với phần diện tích đất gia đình sử 

dụng bị ảnh hưởng bởi Dự án khuôn viên cây xanh phía Nam cầu Kỳ Cùng, 

phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn với loại đất sản xuất kinh doanh là không 

có cơ sở để xem xét. 

 Từ những nhận định và căn cứ trên,  
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công nhận các Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 

đối với gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt do bị ảnh hưởng Dự án khuôn viên cây xanh 

phía Nam cầu Kỳ Cùng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn là đúng quy định. 

Bác toàn bộ nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nguyệt về yêu cầu lập 

phương án tính toán bồi thường, hỗ trợ về đất cho gia đình phải là đất sản xuất 

kinh doanh, không phải là đất nông nghiệp vì không có căn cứ. 

 Điều 2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành Quyết định, 

Thanh tra thành phố chịu trách nhiệm gửi Quyết định này cho người khiếu nại. 

Điều 3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu 

bà Nguyễn Thị Nguyệt không đồng ý với giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND 

thành phố Lạng Sơn thì bà Nguyễn Thị Nguyệt có quyền khiếu nại đến Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn hoặc khởi kiện UBND thành phố Lạng Sơn tại Tòa án theo 

quy định của pháp luật về tố tụng hành chính. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Chánh Thanh tra thành 

phố, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, Giám đốc Trung tâm 

phát triển quỹ đất thành phố, Chủ tịch UBND phường Chi Lăng và bà Nguyễn Thị 

Nguyệt, ông Trần Văn Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Thanh tra tỉnh; 

- Sở TN &MT; 

- Ban TCD tỉnh;  

- TT Thành uỷ (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT (XDCB) UBND TP; 

- Thanh tra thành phố; 

- Trang TTĐT thành phố; 

- Lưu: VT, HS, TCD (niêm yết). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Hạnh  
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