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Số:         /UBND-TNMT 
V/v trả lời kiến nghị của  

bà Nguyễn Thanh Huyền 

TP. Lạng Sơn, ngày       tháng     năm 2022 

 

 

Kính gửi:  Bà Nguyễn Thanh Huyền, trú tại số nhà 05, ngõ 479, 

đường Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 189/BTCD ngày 30/5/2022 của Ban Tiếp công dân 

tỉnh Lạng Sơn về việc kiểm tra, rà soát đơn của bà Nguyễn Thanh Huyền, đơn 

đề ngày 12/8/2021, nội dung: "Phản ánh việc cán bộ UBND thành phố và Chi 

nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn 

để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sang phần đất của gia đình tại 

khu Thác Trà, thuộc phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn; ngày 28/4/2021 

tại khu đất nêu trên, vườn cây trồng lâu năm của gia đình đã bị chặt, phá với 

tổng số là 21 cây, gia đình đã báo các cơ quan nhưng chưa được giải quyết. 

Đề nghị xem xét giải quyết cho gia đình theo quy định… Đề nghị Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn: 

- Làm rõ về việc cung cấp thông tin sai sự thật, làm lệch hồ sơ tức 

2.000m2 đất tranh chấp tại khu Thác Trà thuộc lô a4 của ông Thiềng tiểu khu 

Đèo Giang; 

- Trả lại ngôi mộ của bố tôi về vị trí ban đầu tức khu Thác Trà, không 

thuộc lô a4 của ông Thiềng tiểu khu Đèo Giang; 

- Không có việc chặt cây tại khu Thác Trà, mà ngược lại bà Hoan là vợ 

ông Thiềng vào vườn tôi, nhổ cây thông của gia đình tôi và chặt cây, đào cây, 

cưa cây chè để tiêu hủy chứng cứ tại khu Thác Trà". 

Sau khi xem xét nội dung đơn, nghiên cứu hồ sơ vụ việc tranh chấp đất đai 

giữa ông Nguyễn Công Thiềng, bà Trần Thị Hoan với bà Đặng Thị Minh và bà 

Nguyễn Thanh Huyền, UBND thành phố trả lời như sau: 

1. Vụ việc tranh chấp đất đai giữa ông Nguyễn Công Thiềng, bà Trần Thị 

Hoan với bà Đặng Thị Minh, bà Nguyễn Thanh Huyền đã được Tòa án nhân 

dân thành phố Lạng Sơn xét xử tại bản bản án sơ thẩm số 17/2010/DS-ST 

ngày 18/8/2010. Sau đó các đương sự kháng cáo, trong các ngày 08 và 

09/6/2011, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn xét xử phúc thẩm, tại Bản án số 

25/2011/DS-PT ngày 09/6/2011 về việc tranh chấp tài sản gắn liền với đất và 

đòi bồi thường thiệt hại về tài sản giữa nguyên đơn: Ông Nguyễn Công Thiềng, 

bà Trần Thị Hoan và bị đơn: Bà Đặng Thị Minh, bà Nguyễn Thanh Huyền.  

Sau khi Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn xét xử phúc thẩm, bà Đặng Thị 

Minh, bà Nguyễn Thanh Huyền có đơn gửi Tòa án nhân dân tối cao khiếu nại Bản 

án phúc thẩm số 25/2011/DS-PT ngày 09/6/2011 của Tòa án nhân dân tỉnh Lạng 
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Sơn. Tại Công văn số 1022/TANDTC-DS ngày 13/8/2012 của Tòa án nhân dân 

tối cao về việc trả lời đơn khiếu đã trả lời: “Tòa án nhân dân tối cao xét thấy 

không có cơ sở để chấp nhận yêu cầu của bà và chị nêu trong đơn khiếu nại”. 

Bản án phúc thẩm đã có hiệu lực thi hành và đã được thi hành án tại Quyết 

định số 560/QĐ-THA ngày 14/7/2011 của Cục thi hành án dân sự thành phố 

Lạng Sơn. 

Ngày 24/02/2021, bà Nguyễn Thanh Huyền đã có đơn gửi UBND thành phố 

Lạng Sơn đề nghị trả lời một số nội dung liên quan đến tranh chấp đất đai tại với lô 

a4, diện tích 1,8ha theo Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 22/8/1993 của UBND 

thị xã Lạng Sơn đã giao cho ông Nguyễn Công Thiềng. UBND thành phố đã có 

Công văn số 1395/UBND-TNMT ngày 01/6/2021 về việc xem xét kiến nghị của 

bà Nguyễn Thanh Huyền trú tại số 32 ngõ 481, đường Bà Triệu, phường 

Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, trong đó đã trả lời đầy đủ các kiến nghị của bà 

Nguyễn Thanh Huyền.  

2. Đối với các nội dung kiến nghị của bà Nguyễn Thanh Huyền tại đơn đề 

ngày 12/8/2021, UBND thành phố trả lời bà Nguyễn Thanh Huyền như sau: 

- Nội dung: Vườn cây lâu năm nhà bà Nguyễn Thanh Huyền bị chặt phá 

ngày 24/8/2021 tại khu Thác trà, bà Huyền đã trình báo Công an phường Chi 

Lăng, UBND phường Chi Lăng đã lập biên bản.  

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của bà Nguyễn Thanh Huyền, UBND thành phố 

sẽ đôn đốc UBND phường Chi Lăng và Công an phường Chi Lăng khẩn trương 

xác minh làm rõ sự việc để giải quyết theo quy định. 

- Nội dung: Làm rõ về việc cung cấp thông tin sai sự thật, làm lệch hồ sơ 

tức 2.000m2 đất tranh chấp tại khu Thác Trà thuộc lô a4 của ông Thiềng tiểu 

khu Đèo Giang:  

Tại Bản án số 25/2011/DS-PT ngày 09/6/2011 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn không thể hiện nội dung cơ quan, tổ chức, cá nhân nào cung cấp thông 

tin về 2.000m2 đất tranh chấp tại khu Thác Trà thuộc lô a4. Tòa án đã xét xử 

trên cơ sở Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 22/8/1993 của UBND thị xã Lạng 

Sơn Giao quyền quản lý và và sử dụng rừng và đất trồng rừng cho ông Nguyễn 

Công Thiềng và các hồ sơ kèm theo; lấy ý kiến các nhân chứng những người 

trực tiếp tham gia giao đất rừng cho ông Thiềng là các cán bộ kiểm lâm thị xã 

Lạng Sơn và UBND phường Chi Lăng; về chứng cứ, Tòa án đã chưng cầu giám 

định tuổi cây theo kết luận giám định số 46/PTLN-KT ngày 30/3/2011 của Cục 

phát triển lầm nghiệp Lạng Sơn.  

Như vậy không có cơ sở khẳng định là cơ quan, tổ chức, cá nhân nào cung 

cấp thông tin sai sự thật, làm lệch hồ sơ đối với 2.000m2 đất tranh chấp tại 

khu Thác Trà thuộc lô a4 của ông Thiềng tiểu khu Đèo Giang. 

- Nội dung: Trả lại ngôi mộ của bố tôi về vị trí ban đầu tức khu Thác Trà, 

không thuộc lô a4 của ông Thiềng tiểu khu Đèo Giang: 
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Tại Bản án số 25/2011/DS-PT ngày 09/6/2011 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn, quyết định: “1. Xử cho bà Đặng Thị Minh và chị Nguyễn Thanh 

Huyền được sử dụng diện tích đất là 16m2 để giữ nguyên ngôi mộ đã xây dựng 

trên đất tranh chấp.”. 

Tại Biên bản thỏa thuận thi hành án ngày 17/7/2014 do Cục thi hành án dân 

sự thành phố Lạng Sơn chủ trì thể hiện: Ông Nguyễn Công Thiềng cùng vợ là bà 

Trần Thị Hoan đã thỏa thuận với ông Nguyễn Vi Dân (con bà Đặng Thị Minh): 

“Thống nhất, nhất trí chuyển nhượng diện tích 166m2 đất đã có tường xây gạch 

chỉ bao quanh khuôn viên khu mộ ông Hàm tại địa chỉ: thuộc lô 4a đất lâm 

nghiệp đứng tên ông Thiềng, bà Hoan đường Thác Trà, khối Trần Quang Khải 

1, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. Số tiền là 70.000.000đ. Đường đi vào 

khuôn viên mộ ông Hàm; bà Hoan, ông Thiềng nhất trí mở 1 m chiều rộng để 2 

gia đình đi chung, theo giáp ranh giữa 2 hộ…”. 

Qua xác minh hiện tại ngôi mộ ông Nguyễn Văn Hàm (bố bà Nguyễn 

Thanh Huyền) vẫn ở nguyên vị trí cũ kể từ khi an táng. Như vậy, việc giữ 

nguyên ngôi mộ đã xây dựng đã được Tòa án giải quyết. Về khuôn viên khu mộ 

và lối vào đã được ông Dân và ông Thiềng, bà Hoan thỏa thuận, thống nhất tại 

Biên bản thỏa thuận thi hành án ngày 17/7/2014. 

- Nội dung: Không có việc chặt cây tại khu Thác Trà, mà ngược lại bà 

Hoan là vợ ông Thiềng vào vườn tôi, nhổ cây thông của gia đình tôi và chặt 

cây, đào cây, cưa cây chè để tiêu hủy chứng cứ tại khu Thác Trà: 

Nội dung này đã được TAND tỉnh Lạng Sơn xét xử tại phiên phúc thẩm 

làm rõ tại Bản án số 25/2011/DS-PT ngày 09/6/2011. UBND thành phố Lạng 

Sơn không có ý kiến khác đối với các nội dung thể hiện tại Bản án đã có hiệu 

lực thi hành theo pháp luật của TAND tỉnh. 

UBND thành phố Lạng Sơn trả lời để bà Nguyễn Thanh Huyền được biết./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Nội chính tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Ban TCD tỉnh; 

- TT Thành ủy (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP ; 

- Ban TCD TP; 

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

- UBND phường Chi Lăng; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT, XD,TD. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

Dương Công Dũng 
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