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 UBND thành phố Lạng Sơn nhận được kiến nghị của ông Nguyễn Mạnh 

Toán, trú tại thôn Quảng Trung I, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn, nội dung: "Đề nghị xem xét, giải quyết việc gia đình có nhận chuyển nhượng  

một mảnh đất tại khối 8, phường Đông Kinh và làm thủ tục chuyển mục đích sử 

dụng đất, nộp hồ sơ từ tháng 7/2018, nhưng khi đến chi cục Thuế nhận thông báo 

thuế để nộp tiền chuyển mục đích thì được trả lời phải nộp tiền theo giá năm 

2022, gia đình không chấp nhận do thủ tục chuyển mục đích quá lâu làm ảnh 

hưởng đến việc nộp tiền của gia đình". Sau khi xem xét nội dung đơn, UBND 

thành phố trả lời như sau: 

 1. Kiểm tra hồ sơ địa chính 

 Kiểm tra hồ sơ địa chính cho thấy ông Nguyễn Mạnh Toán sử dụng một 

phần thửa đất số 106, tờ bản đồ số 03, bản đồ địa chính phường Đông Kinh đo vẽ 

năm 1997, diện tích 232,1m2. Theo bản đồ địa chính thửa đất 106, có tổng diện 

tích 1.410,6m2. 

  Quá trình sử dụng thửa đất 106 đã thực hiện nội dung biến động, tách 

thành 06 thửa vào năm 1999, gồm các thửa 106a, 106b, 106c, 106d, 106e, 106g 

và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân. 

Kiểm tra hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất lần đầu đối 

với các thửa đất nêu trên cho thấy kích thước các cạnh thửa đất theo Biên bản xác 

định ranh giới, mốc giới thửa đất có chiều dài thửa đất vượt quá ranh giới thửa 

đất gốc, cụ thể: 

 Thửa đất số 106a, 106b đã được tách, hợp thửa và cấp GCNQSD đất cho 

hộ ông Phương Văn Quang, số thửa mới là 177, tờ bản đồ địa chính số 03 

phường Đông Kinh, diện tích 250,2m2 và thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất. 

Hiện trạng gia đình ông Quang đã xây dựng nhà 2 tầng trên đất. 

 Thửa đất số 106c, tờ bản đồ địa chính số 03 phường Đông Kinh, diện tích 

232,1m2 năm 1999 được cấp GCNQSD đất lần đầu cho hộ bà Phương Thị Khòa, 

năm 2004 chuyển nhượng cho hộ ông Phương Văn Bình, năm 2009 chuyển 

nhượng cho ông Nguyễn Mạnh Toán (trên GCNQSD đất không có sơ họa thửa 

đất kèm theo). Kiểm tra kích thước các cạnh thửa đất theo Biên bản xác định ranh 

giới, mốc giới thửa đất trong hồ sơ cấp GCNQSD đất lần đầu có chiều dài thửa 

đất vượt quá ranh giới thửa đất gốc (thửa 106), hiện trạng sử dụng đất của ông 

Toán giảm 26,5m2 so với GCNQSD đất đã cấp, một phần diện tích ông Phương 
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Văn Quang đã xây dựng nhà 3 tầng, phần còn lại đang trồng rau màu, đã có 

tường quây ranh giới rõ ràng (Ông Toán cho biết ông xây nhà năm 2009). 

 Thửa đất số 106d, tờ bản đồ địa chính số 03 phường Đông Kinh, diện tích 

232,1m2 năm 1999 được cấp GCNQSD đất lần đầu cho hộ ông Phương Văn Vảy. 

Ngày 24/3/2009, chỉnh lý trang 4 GCNQSD đất thay đổi tên chủ hộ là hộ bà Cam 

Thị Nhầu. Ngày 13/4/2009, chỉnh lý lại diện tích theo đúng thực tế sử dụng là 

205,9m2 tại trang bổ sung của GCNQSD đất, có sơ đồ thửa đất kèm theo. Tuy 

nhiên, qua kiểm tra cho thấy sơ họa thửa đất nằm ở vị trí thửa đất ông Toán đang 

sử dụng. Ngày 20/5/2009, ông Nguyễn Học Cường và bà Đặng Thị Nga nhận 

chuyển nhượng thửa đất nêu trên và đến ngày 19/6/2009 được UBND thành phố 

cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở tại Quyết định 

số 1587/QĐ-UBND với diện tích 162,40m2, diện tích còn lại 43,5m2 thuộc quy 

hoạch mở rộng ngõ 4, đường Ngô Quyền, phường Đông Kinh. Đối chiếu thửa đất 

ông Cường đã được cấp GCNQSD với hiện trạng cho thấy thửa đất đã cấp 

GCNQSD đất nằm ở vị trí thửa đất ông Toán đang sử dụng không phải vị trí đất 

ông Cường sử dụng thực tế. Hiện trạng: Đất trống, phía Bắc giáp đất ông Toán đã 

có ranh giới, phía Tây giáp đường ngõ bê tông, phía Đông và phía Nam chưa có 

ranh giới. 

 Thửa đất số 106g, tờ bản đồ địa chính số 03 phường Đông Kinh, diện tích 

232,2m2 được cấp GCNQSD đất cho bà Trần Thị Lạng ngày 31/8/2009. Kiểm tra sơ 

họa thửa đất kích thước cạnh thể hiện không đúng với hình thể thửa đất. Hiện trạng: 

Đất trống, phía Bắc giáp đất ông Cường chưa có ranh giới, phía Tây giáp đường ngõ 

bê tông, phía Đông đã có ranh giới, phía Nam giáp đất ông Chung đã xây dựng nhà 

ở ổn định, có ranh giới rõ ràng. 

 Thửa đất số 106e, tờ bản đồ địa chính số 03 phường Đông Kinh, diện tích 

232,1m2 được cấp GCNQSD đất cho hộ ông Phương Văn Chung, năm 2011 ông 

Chung đã thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất và hiện trạng trên đất đã có nhà 

2 tầng có ranh giới rõ ràng. 

 Kết quả kiểm tra cho thấy toàn bộ các thửa đất đã cấp GCNQSD đất được 

tách từ thửa 106, kích thước các cạnh thửa đất theo Biên bản xác định ranh giới, 

mốc giới thửa đất có chiều dài thửa đất vượt quá ranh giới thửa đất gốc. Hiện 

trạng sử dụng đất của các hộ không khớp với GCNQSD đất đã cấp, thửa đất 106d 

cấp không đúng vị trí, thửa đất 106g kích thước cạnh không đúng.  

 2. Quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng 

đất của ông Nguyễn Mạnh Toán. 

 Ngày 09/7/2018, ông Toán nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất đối 

với thửa đất số 106c, tờ bản đồ địa chính số 3 phường Đông Kinh, diện tích 

232,1m2. 

 Tại biên bản thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất ngày 

11/8/2019, do phòng Tài nguyên và Môi trường lập có nội dung: "Ranh giới mốc 
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giới diện tích đất đã biến động không đúng theo diện tích đã được cấp Giấy 

chứng nhận".  

 Do Thửa đất đã có biến động, chưa được làm rõ nên chưa đủ điều kiện 

chuyển mục đích sử dụng đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã chuyển hồ sơ 

đến Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Lạng Sơn để phối hợp, kiểm 

tra, làm rõ. Tuy nhiên, do sơ xuất của cán bộ thụ lý hồ sơ đã không đôn đốc Chi 

nhánh văn phòng đăng ký đất đai, để hồ sơ quá hạn giải quyết mà không trả lại cho 

ông Toán. 

 Ngày 12/10/2020, Phòng Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ xin 

chuyển mục đích sử dụng đất của ông Nguyễn Mạnh Toán đối với thửa đất nêu 

trên, hồ sơ có đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất và bản gốc Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất kèm theo. 

 Tại buổi kiểm tra hiện trạng thửa đất cho thấy trên thửa đất số 106c đã cấp 

giấy cho ông Toán có công trình là một phần nhà ở do gia đình ông Phương Văn 

Quang xây dựng. Do đó tại thời điểm kiểm tra hồ sơ chưa đủ điều kiện xem xét 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Ngoài nội dung kiểm tra hiện trạng ông 

Toán có ý kiến: Gia đình đã nộp hồ sơ từ năm 2018, đã được thẩm định, chưa có 

kết quả. 

 Tiếp thu ý kiến của ông Toán, phòng Tài nguyên và Môi trường đã kiểm 

tra hồ sơ, kết quả cho thấy năm 2020 hồ sơ chuyển mục đích của ông Toán được 

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai nộp lại và là hồ sơ mới, chưa có nội dung 

chỉnh lý biến động. 

 Trên cơ sở hồ sơ địa chính và kết quả kiểm tra hiện trạng, ngày 09/6/2021 

phòng Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai thành phố, UBND phường Đông Kinh làm việc với đại diện 05 

hộ gia đình là chủ sử dụng các thửa đất được tách ra từ thửa số 106, qua trao đổi 

các hộ gia đình đều nhất trí thực hiện cấp đổi theo hiện trạng.  

 Ngày 18/6/2021, phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chủ trì mời Chi 

nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố đo đạc hiện trạng sử dụng đất của 

các hộ để có cơ sở cấp đổi. Buổi làm việc có đại diện UBND phường Đông Kinh 

và đại diện 04 hộ gia đình (hộ ông Phương Văn Quang, có mời nhưng vắng mặt). 

Tại buổi làm việc các hộ đã được cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

thành phố trực tiếp hướng dẫn kê khai cấp đổi theo quy định đồng thời các hộ gia 

đình đã bàn giao bản gốc GCNQSD đất để hoàn thiện thủ tục. 

 Đến ngày 15/11/2021 ông Nguyễn Mạnh Toán được Sở Tài nguyên và Môi 

trường cấp GCNQSD đất số vào sổ cấp giấy: CS-07022. 

 Ngày 14/12/2021, UBND thành phố ban hành Quyết định số 4648/QĐ-

UBND cho phép ông Nguyễn Mạnh Toán được chuyển mục đích sử dụng từ Đất 

trồng cây hàng năm khác để sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị với diện tích 

192,8m2, thuộc một phần thửa đất số 106c, tờ bản đồ địa chính số 03 phường 
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Đông Kinh; Diện tích 12,3m2 còn lại của thửa đất số 106c, tờ bản đồ địa chính số 

03 thuộc quy hoạch đất giao thông không đủ điều kiện chuyển mục đích. 

 Căn cứ Khoản 3 Điều 108 Luật Đất đai 2013 quy định: "Thời điểm tính thu 

tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, cho 

thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất". 

Do đó, việc thu tiền sử dụng đất đối với hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của 

ông Nguyễn Mạnh Toán áp dụng theo giá đất năm 2021 (thời điểm ban hành 

quyết định chuyển mục đích sử dụng đất) là đúng quy định. 

 3. Việc ông phản ánh Chi cục Thuế thành phố trả lời phải nộp tiền 

theo giá đất năm 2022.  

 Ngày 28/4/2022 Chi cục Thuế thành phố có công văn số 282/CCT-

TTTBTK về việc xác định thời điểm tính thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp 

đuợc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, 

trả lời ông Nguyễn Mạnh Toán. Tại Công văn 282/CCT-TTTBTK nêu căn cứ xác 

định thời điểm tính thu tiền sử dụng đất là thời điểm Nhà nước quyết định cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất và căn cứ các quy định của UBND tỉnh về giá 

đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2021. Do đó xác định giá đất tính thu tiền 

sử dụng đất cho ông Nguyễn Mạnh Toán do chuyển mục đích sử dụng đất là giá 

đất năm 2021.  

 UBND thành phố trả lời ông Nguyễn Mạnh Toán được biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Nội chính tỉnh; 

- Ban TCD tỉnh (b/c); 

- TT Thành ủy; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Thanh tra TP; Phòng TNMT; Chi cục Thuế TP; 

- UBND phường Đông Kinh; 

- Chi nhánh VPĐK đất đai TP; 

- Ban TCD TP; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT, TCD. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

Dương Công Dũng 
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