
  ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND           Lạng Sơn, ngày        tháng  9   năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giải quyết khiếu nại của ông Ừng Mằn Chay (Ngô Văn Chay), 

trú tại nhà số 3, ngõ 8 (232), đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ,  

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

(lần hai) 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 năm 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11năm 2011; 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng10 năm 2020 của 

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

Xét đơn khiếu nại ngày 02 tháng 6 năm 2021 của ông Ừng Mằn Chay 

(Ngô Văn Chay) (địa chỉ: trú tại nhà số 3, ngõ 8 (232), đường Bắc Sơn, phường 

Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, số điện thoại 0989.925.564). 

 Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 45/BC-

STNMT ngày 27 tháng 7 năm 2021 về kết quả thẩm tra, xác minh nội dung 

khiếu nại của ông Ừng Mằn Chay (Ngô Văn Chay) với các nội dung sau đây: 

 I. Nội dung khiếu nại 

Ông Ừng Mằn Chay (Ngô Văn Chay) có đơn đề ngày 02/6/2021 gửi Chủ 

tịch UBND tỉnh với nội dung: không đồng ý với Quyết định số 1196/QĐ-UBND 

ngày 06/5/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn. Đề nghị Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn hủy Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của 

Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn về việc giải quyết khiếu nại của ông Ừng 

Mằn Chay (Ngô Văn Chay). 

II. Kết quả giải quyết khiếu nại của người giải quyết khiếu nại lần đầu 

Ngày 01/12/2020 ông Ừng Mằn Chay (Ngô Văn Chay) có đơn khiếu nại  

đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn thu hồi Quyết định số 2796/QĐ-

UBND ngày 13/11/2020 về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

(Giấy CNQSD đất) số 00356/QSDĐ/259/2001/QĐ-UB(H) do UBND thị xã 

Lạng Sơn cấp ngày 20/12/2001 cho hộ ông Ừng Mằn Chay. 

Ngày 06/5/2021 Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 

1196/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Ừng Mằn Chay (Ngô Văn 
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Chay), với nội dung: Giữ nguyên Quyết định số 2796/QĐ-UBND ngày 

13/11/2020 của UBND thành phố Lạng Sơn về việc thu hồi Giấy CNQSD đất số 

00356/QSDĐ/259/2001/QĐ-UB(H) do UBND thị xã Lạng Sơn cấp ngày 

20/12/2001 cho hộ ông Ừng Mằn Chay. Bác nội dung khiếu nại của ông Ừng 

Mằn Chay (Ngô Văn Chay) vì không có căn cứ. 

 III. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại 

 1. Về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất 

Ngày 25/02/1989, UBND thị xã Lạng Sơn có Quyết định số 47/UB-QĐ 

về việc trả lại nhà và cấp lại hộ khẩu tại thị xã Lạng Sơn, tại Điều 1 Quyết định 

nêu: “Trả lại quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng phần đất thuộc ngôi nhà (theo 

hiện trạng) ngõ 1, phố Phai Món, phường Hoàng Văn Thụ, thị xã Lạng Sơn cho 

ông Ngô Văn Chay và cấp lại hộ khẩu thường trú tại thị xã Lạng Sơn cho hộ gia 

đình ông Chay gồm 6 nhân khẩu”. Tại Giấy phép xây dựng nhà mới số 69/GP-

XD ngày 04/10/1994 của Sở Xây dựng cấp cho hộ ông Chay thể hiện: diện tích 

xây dựng 45,5 m2, tổng diện tích khu đất 207,74 m2. Năm 1997, đo đạc bản đồ địa 

chính, diện tích đất hộ ông Chay sử dụng được đo thành thửa số 57, tờ bản đồ địa 

chính số 25 phường Hoàng Văn Thụ, diện tích 175,9 m2. Ngày 20/12/2001 

UBND thị xã Lạng Sơn cấp Giấy CNQSD đất số 00356/QSDĐ/259/2001/QĐ-

UB(H), diện tích 175,9m2 đất ở cho hộ ông Chay.  

 2. Về việc cấp Giấy CNQSD đất thửa số 57 cho gia đình ông Ừng Mằn 

Chay (Ngô Văn Chay) 

Ngày 20/8/2000, ông Ừng Mằn Chay có đơn xin đăng ký quyền sử dụng 

đất (theo mẫu 6e/ĐK) thửa 57, tờ bản đồ số 25, diện tích 175,9m2. Kèm theo 

đơn có sơ đồ đất đo vẽ ngày 04/3/1994. Đơn đã được UBND phường Hoàng 

Văn Thụ xác nhận ngày 28/5/2001, nội dung xác nhận: “Nguồn gốc đất hợp 

pháp, sử dụng ổn định, không có tranh chấp, đủ điều kiện cấp Giấy CNQSD đất, 

đề nghị cho ghi nợ 1% lệ phí trước bạ, diện tích 175,9 m2”. Phòng Địa chính thị 

xã Lạng Sơn ký đóng dấu ngày 20/10/2001. Ngày 20/12/2001, UBND thị xã cấp 

Giấy CNQSD đất số 00356/QSDĐ/259/2001/QĐ-UB(H) cho hộ ông Ừng Mằn 

Chay, thửa đất số 57, bản đồ 25, diện tích 175,9 m2, mục đích sử dụng: đất ở; 

thời hạn sử dụng: lâu dài. 

Tại thời điểm năm 2001, việc cấp Giấy CNQSD đất cho hộ ông Ừng Mằn 

Chay thực hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 1993 và Thông tư số 

346/1998/TT-TCĐC ngày 16/3/1998 của Tổng cục Địa chính hướng dẫn thủ tục 

đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy CNQSD đất. Đối chiếu với 

Thông tư số 346/1998/TT-TCĐC cho thấy: ông Ừng Mằn Chay đã nộp hồ sơ xin 

cấp Giấy CNQSD đất theo quy định tại mục I.2.3 phần II Thông tư số 

346/1998/TT-TCĐC, UBND thị xã Lạng Sơn cấp Giấy CNQSD đất cho ông 

Chay là đúng thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 

04/2000/NĐ-CP ngày 11/02/2000 của Chính phủ về thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Đất đai, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 

Nghị định số 66/2001/NĐ-CP ngày 28/9/2001 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 04/2000/NĐ-CP.  
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Tuy nhiên theo quy định tại mục I phần II Thông tư số 346/1998/TT-

TCĐC thì phải thành lập Hội đồng đăng ký đất đai của cấp xã, hội đồng sẽ họp 

để xem xét đơn kê khai, xác nhận về cơ sở pháp lý về quyền sử dụng đất đối với 

từng thửa đất đăng ký, đánh giá hiện trạng sử dụng đất về diện tích, mục đích sử 

dụng, thời điểm sử dụng, thời hạn sử dụng. Hội đồng xác định rõ các trường hợp 

có đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy CNQSD đất. Kết quả 

xét duyệt và kết luận của Hội đồng phải được ghi chi tiết vào Biên bản họp xét 

và tổng hợp vào biên bản chung. Sau khi Hội đồng đăng ký đất đai có kết luận, 

UBND phường, xã tổ chức công bố công khai kết quả đã xét trong 15 ngày, hết 

thời hạn này, phải lập biên bản kết thúc việc công bố công khai hồ sơ. Trường 

hợp có khiếu nại hoặc có vấn đề mới được dân phát hiện phải tổ chức thẩm tra 

xác minh để hội đồng xét duyệt bổ sung.  

Kiểm tra hồ sơ cấp Giấy CNQSD đất đối với hộ ông Ừng Mằn Chay 

không thấy có các tài liệu thể hiện Hội đồng đăng ký đất đai của phường đã xét 

duyệt hồ sơ và công bố công khai kết quả xét duyệt. 

3. Về việc UBND thành phố Lạng Sơn thu hồi Giấy CNQSD đất đã 

cấp cho hộ ông Chay năm 2001 

Hồ sơ vụ việc thể hiện: Năm 2019, bà Lý Thị Nghệ có đơn đề nghị giải 

quyết lối đi cho gia đình bà. Trong phần diện tích bà Lý Thị Nghệ sử dụng làm 

đường đi có 5,3m2 thuộc thửa đất số 57, tờ bản đồ số 25 (đã cấp Giấy CNQSD đất 

cho hộ ông Chay). Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo giao Sở Xây dựng kiểm 

tra xem xét đơn của bà Lý Thị Nghệ tại Văn bản số 2101/VP-BTCD ngày 

28/5/2019 của Văn phòng UBND tỉnh. Sở Xây dựng đã kiểm tra, xem xét và có 

Báo cáo số 03/BC-SXD ngày 14/01/2020, trong báo cáo có nêu: có sai sót khi 

thực hiện thủ tục bán nhà cho bà Nghệ, lối đi vào đã chồng lấn phần đất sử dụng 

hợp pháp của ông Chay. 

Ngày 13/4/2020, Văn phòng UBND tỉnh có Văn bản số 1429/VP-BTCD về 

việc kiểm tra, rà soát, báo cáo kiến nghị giải quyết vụ việc bà Lý Thị Nghệ. 

Thanh tra tỉnh đã rà soát và kiến nghị giải quyết vụ việc tại Văn bản số 64/TTr-

NV.II ngày 03/6/2020, với nội dung: Hộ bà Nghệ đã sử dụng lối đi ra ngõ (một 

phần diện tích thửa đất số 57 được cấp Giấy CNQSD đất cho ông Chay) từ năm 

1979; việc cấp Giấy CNQSD đất số 00356/QSDĐ/259/2001/QĐ-UB (H) cho ông 

Chay không đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; không đúng 

hiện trạng (diện tích) khi được trả nhà theo Quyết định số 47/UB-QĐ ngày 

25/02/1989 của UBND thị xã Lạng Sơn và không đúng hiện trạng sử dụng đất của 

hộ ông Chay tại thời điểm cấp Giấy. Kiến nghị giao UBND thành phố thực hiện 

thủ tục thu hồi Giấy CNQSD đất số 00356/QSDĐ/259/2001/QĐ-UB(H) đã cấp 

cho hộ ông Chay theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 

2013. Nội dung kiến nghị, đề xuất nêu trên được nhất trí tại mục 3 Thông báo số 

112/TB-UBND ngày 23/6/2020 của UBND tỉnh. 

Trên cơ sở xác minh và các tài liệu chứng cứ, UBND thành phố Lạng Sơn 

đã ban hành Quyết định số 2796/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 về việc thu hồi 

Giấy CNQSD đất số 00356/QSDĐ/259/2001/QĐ-UB(H) do UBND thị xã Lạng 
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Sơn cấp ngày 20/12/2001 cho hộ ông Ừng Mằn Chay, đất tại phường Hoàng 

Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn. Tại Điều 1 Quyết định số 2796/QĐ-UBND đã 

ghi rõ lý do thu hồi: Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013, 

Giấy CNQSD đất số 00356/QSDĐ/259/2001/QĐ-UB(H) do UBND thị xã (nay 

là thành phố) Lạng Sơn cấp ngày 20/12/2001 cho hộ ông Ừng Mằn Chay, trong 

đó có 5,3m2 bà Lý Thị Nghệ đã sử dụng làm đường đi là thửa đất đã cấp không 

đúng diện tích, hiện trạng sử dụng đất của hộ ông Ừng Mằn Chay tại thời điểm 

cấp Giấy chứng nhận, không đủ điều kiện được cấp Giấy CNQSD đất (trình tự, 

thủ tục không đảm bảo quy định). 

4. Kiểm tra hiện trạng sử dụng đất 

Kết quả xác minh thực địa thửa đất số 57, cho thấy: gia đình ông Ừng Mằn 

Chay (Ngô Văn Chay) đang sử dụng, trên đất có một nhà cấp 4, do con trai ông 

Chay là Ngô Minh Cường sử dụng, một nhà 2 tầng do ông Ừng Mằn Chay sử 

dụng, có tường rào bao quanh thửa đất; phần diện tích 5,3m2 gia đình đang có đơn 

đề nghị giải quyết, có hố ga và hệ thống thoát nước ngầm dưới đất do gia đình 

ông Cường sử dụng (nhà cấp 4 và hố ga, hệ thống thoát nước nêu trên do ông 

Ừng Mằn Chay xây dựng từ năm 1990). Trên phần diện tích 5,3m2 đất hiện nay là 

lối đi do gia đình bà Lý Thị Nghệ đang sử dụng, gia đình bà Lý Thị Nghệ đã sử 

dụng phần diện tích lối đi này từ trước năm 1989 khi thuê nhà của Nhà nước, đến 

năm 2011 bà Lý Thị Nghệ được mua nhà hóa giá của nhà nước. Tại các biên bản 

làm việc ông Chay cũng thừa nhận lối đi này bà Nghệ đã sử dụng làm lối đi từ 

trước khi gia đình ông được trả lại nhà năm 1989. 

IV. Kết quả đối thoại 

 Tại buổi đối thoại ngày 18/8/2021, ông Ừng Mằn Chay (Ngô Văn Chay) 

không đồng ý với kết quả thẩm tra, xác minh nội dung khiếu nại. Các thành 

phần tham dự đối thoại đã trao đổi, làm rõ các nội dung khiếu nại, căn cứ khiếu 

nại mà ông Chay cung cấp, tuy nhiên ông Chay không cung cấp thêm được 

chứng cứ, tài liệu gì mới so với các tài liệu, chứng cứ đã cung cấp cho cơ quan 

chức năng trong quá trình giải quyết khiếu nại. 

  V. Kết luận 

Theo quy định tại Thông tư số 346/1998/TT-TCĐC ngày 16/3/1998 của 

Tổng cục Địa chính thì việc cấp Giấy CNQSD đất số 00356/QSDĐ/259/2001/QĐ-

UB (H) cho hộ ông Chay không đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp 

luật; hồ sơ vụ việc và kiểm tra thực tế thể hiện, hộ bà Nghệ đã sử dụng lối đi ra 

ngõ (một phần diện tích thửa đất số 57 được cấp Giấy CNQSD đất cho ông Chay) 

từ trước khi gia đình ông Chay được trả lại nhà năm 1989; Giấy CNQSD đất đã 

cấp cho hộ Chay không đúng hiện trạng (diện tích) khi được trả nhà theo Quyết 

định số 47/UB-QĐ ngày 25/02/1989 của UBND thị xã Lạng Sơn và không đúng 

hiện trạng sử dụng đất của hộ ông Chay tại thời điểm cấp Giấy CNQSD đất.  

Việc UBND thành phố Lạng Sơn căn cứ quy định tại điểm d khoản 2 

Điều 106 Luật Đất đai năm 2013, thu hồi Giấy CNQSD đất đã cấp số 

00356/QSDĐ/259/2001/QĐ-UB(H) do UBND thị xã (nay là thành phố) Lạng 
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Sơn cấp ngày 20/12/2001 cho hộ ông Ừng Mằn Chay (tức Ngô Văn Chay) là 

đúng quy định của pháp luật.  

Khiếu nại của ông Chay đề nghị hủy Quyết định số 1196/QĐ-UBND 

ngày 06/5/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn về việc giải quyết 

khiếu nại của ông Ừng Mằn Chay (Ngô Văn Chay) là không có cơ sở. 

Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của Chủ tịch UBND 

thành phố Lạng Sơn về việc giải quyết khiếu nại của ông Ừng Mằn Chay (lần 

đầu) bác nội dung khiếu nại của ông Chay yêu cầu thu hồi Quyết định số 

2796/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của UBND thành phố Lạng Sơn về việc thu 

hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00356/QSDĐ/259/2001/QĐ-UB (H) 

do UBND thị xã Lạng Sơn cấp ngày 20/12/2001 cho hộ ông Ừng Mằn Chay là 

đúng quy định của pháp luật. 

 Từ những nhận định và căn cứ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận và giữ nguyên nội dung quyết định giải quyết khiếu 

nại lần đầu là đúng. 

Yêu cầu ông Ừng Mằn Chay (Ngô Văn Chay) thực hiện Quyết định số 

1196/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn về 

việc giải quyết khiếu nại của ông Ừng Mằn Chay (Ngô Văn Chay), trú tại nhà số 

03, ngõ 8, đường Bắc Sơn, khối 6, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn (lần đầu). 

Điều 2. Nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết của Chủ tịch UBND 

tỉnh, ông Ừng Mằn Chay (Ngô Văn Chay) có quyền khởi kiện vụ án hành chính 

tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, Chủ tịch UBND phường Hoàng 

Văn Thụ, ông Ừng Mằn Chay (Ngô Văn Chay), các cá nhân, tổ chức có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 Nơi nhận:                                                      
- Như Điều 3;                                                                                                                      

- BT, PBT TT Tỉnh ủy; 

- CT, PCT HĐND tỉnh; 

- Ban Tiếp công dân Trung ương; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; 

- Các VP: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Các Ban đảng: Nội chính, Dân vận, UBKT TU;  

- Hội Nông dân tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- PCVP UBND tỉnh, BTCD;                                                           

- Lưu: VT,NTHQ. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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