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 Thực hiện Thông báo số 216/TB-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh về 

Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 4/2022, trong đó có giao UBND thành phố xem 

xét phản ánh của bà Phùng Thị Sông, trú tại thôn Phai Duốc, xã Mai Pha, thành phố 

Lạng Sơn, với nội dung: UBND xã Mai Pha không thực hiện việc quản lý thửa đất 

do UBND thành phố giao cho sau khi cưỡng chế mà để doanh nghiệp APEC ngang 

nhiên chiếm dụng; đề nghị chỉ đạo dừng thực hiện việc xây dựng, làm đường khu đất 

trên cho đến khi có kết luận giải quyết tố cáo của các cơ quan có thẩm quyền. Trên 

cơ sở kết quả kiểm tra, UBND thành phố Lạng Sơn trả lời bà Sông như sau: 

 Khu đất gia đình bà Phùng Thị Sông phản ánh thuộc thửa đất số 79, diện tích 

488m2, tờ bản đồ số 10, bản đồ địa chính xã Mai Pha. Căn cứ hồ sơ địa chính, nguồn 

gốc và quá trình sử dụng đất cho thấy thửa đất số 79, diện tích là 488,0m2, tờ bản đồ số 

10, bản đồ địa chính xã Mai Pha là Đất do Nhà nước quản lý. Bà Phùng Thị Sông 

không đủ điều kiện để công nhận quyền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất đối với thửa đất số 79, diện tích là 488,0m2, tờ bản đồ số 10, bản đồ địa chính 

xã Mai Pha. Việc gia đình bà Sông dựng lán, trồng cây chuối trên đất là hành vi chiếm 

đất, vi phạm quy định của Luật Đất đai, đã bị UBND thành phố xử lý vi phạm hành 

chính và thực hiện cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.  

Sau khi cưỡng chế xong, UBND xã Mai Pha thực hiện quản lý khu đất theo khoản 

2, Điều 8, Luật Đất đai năm 2013 và tại Biên bản diễn biến quá trình cưỡng chế thi hành 

quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai đối với bà Sông 

lập ngày 29/10/2021 có nội dung “Giao UBND xã Mai pha có trách nhiệm quản lý khu 

đất theo quy định”. Trên thửa đất số 79, tờ bản đồ số 10, UBND xã Mai pha đã đề nghị 

chủ đầu tư dự án Apec Diamond Park Lạng Sơn hỗ trợ đổ, san đất tạo mặt bằng để trồng 

hoa, cải tạo cảnh quan môi trường khu vực (một phần đổ bê tông và làm vỉa hè khu vực 

đường đi nối từ cổng thôn lên khu đô thị APEC, phần còn lại trồng hoa).  

Ngày 06/4/2022, Tòa án nhân cấp cao tại Hà Nội đã xét xử vụ án hành chính v/v 

khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai, giữa 

Người khởi kiện là bà Phùng Thị Sông, Người bị kiện là Chủ tịch UBND thành phố Lạng 

Sơn, ban hành Bản án số 101/2022/HC-PT có nội dung: Việc gia đình bà Phùng Thị Sông 

dựng lán, trồng cây chuối trên đất là hành vi chiếm đất, vi phạm quy định của Luật Đất 

đai. Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu 

quả là buộc bà Phùng Thị Sông khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi 

phạm và buộc trả lại đất đã chiếm là có căn cứ. 



2 

 

 

2 

Ngày 13/5/2022, UBND tỉnh ban hành kết luận số 22/KL-UBND kết luận 

nội dung tố cáo đối với UBND thành phố Lạng Sơn, theo đó kết luận: Nội dung 

công dân tố cáo UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức cưỡng chế thi hành quyết 

định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trên thửa đất số 79, tờ bản đồ số 10, 

Bản đồ địa chính xã Mai Pha vào ngày 29/10/2021 trái quy định của pháp luật; 

sau khi cưỡng chế trái pháp luật đã giao thửa đất số 79, tờ bản đồ số 10, Bản đồ 

địa chính xã Mai Pha cho chủ đầu tư dự án để san ủi mặt bằng, xây tường rào 

trên khu đất là tố cáo sai. 

Từ những nội dung trên cho thấy, việc bà Sông phản ánh UBND xã Mai Pha 

không quản lý, để doanh nghiệp APEC ngang nhiên chiếm dụng là không đúng sự thật.  

UBND thành phố trả lời để bà Phùng Thị Sông được biết./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Ban Nội chính; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Ban TCD tỉnh; 

- TT Thành ủy (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Ban Pháp chế, HĐND TP; 

- Các cơ quan: Thanh tra, TNMT, TT PTQĐ; 

- Ban TCD TP; 

- UBND xã Mai Pha; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT, XD,TD. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Dương Công Dũng 
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