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Kính gửi: Ông Lã Công Báo, trú tại phố Đức Tâm 1, thị trấn   

                 Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 
 

Ngày 15/10/2019, UBND huyện Văn Quan nhận được đơn đề nghị của ông 

Lã Công Báo, trú tại phố Đức Tâm 2, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh 

Lạng Sơn. Nội dung đơn: Gia đình ông có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

nông nghiệp, năm 1995 gia đình có xây 01 nhà 2 tầng và 01 bếp, sử dụng ổn định, 

không có tranh chấp. Đến năm 2006, có chủ trương cấp lại giấy chứng nhận theo 

bản đồ địa chính, ông Báo làm thủ tục sang tên cho con trai Lã Ngọc Bình và 

chuyển nhượng một phần thửa đất cho bà Lã Thị Váy. Ông Báo đã nộp hồ sơ xin 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, đến nay gia đình ông chưa 

được cấp lại giấy chứng nhận, trong khi đó phần đất chuyển nhượng cho bà Váy đã 

được cấp giấy chứng nhận. Ông đề nghị UBND huyện và UBND thị trấn Văn 

Quan trả lời rõ vì sao không cấp giấy chứng nhận, nếu không cấp thì trả lại giấy 

chứng nhận đất nông nghiệp đã thu đi của gia đình ông. 

Qua xem xét nội dung đơn UBND huyện trả lời như sau: 

1. Quá trình sử dụng đất của ông Lã Công Báo 

Ngày 05/6/1995, ông Lã Công Báo trú tại phố Đức Tâm 2 thị trấn Văn Quan 

được UBND huyện Văn Quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát 

hành E 0428065, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 0018, trong đó có thửa số 102a, tờ 

bản đồ số 14 bản đồ dải thửa 299 thị trấn Văn Quan, diện tích 470 m
2
, mục đích sử dụng: 

Đất màu. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất con trai ông Lã Công 

Báo là ông Lã Ngọc Bình xây dựng nhà trên một phần thửa đất số 102a, khi xây nhà gia 

đình chưa làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất. 

Năm 1998, ông Lã Công Báo tách một phần thửa đất số 102a để tặng cho  

em gái là bà Lã Thị Váy trú tại phố Đức Tâm 1 thị trấn Văn Quan với diện tích là 

93m
2
.  

Năm 2000, thực hiện công tác đo đạc bản đồ địa chính trên địa bàn thị trấn 

Văn Quan. Thửa đất số 102a, tờ bản đồ số 14 bản đồ 299 được đo đạc thành 2 thửa 

đất: Thửa đất số 25 tờ bản đồ số 69 diện tích 165,1 m
2
 và thửa đất số 26 tờ bản đồ 

số 6 diện tích 93,0 m
2
. 

 Qua kiểm tra hồ sơ kê khai, đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất. Ông Lã Ngọc Bình, sinh năm 1973 (là con đẻ của ông Lã Công Báo) có đơn 

xin cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 25 tờ 



bản đồ số 69 diện tích 165,1 m
2
 (cấp đổi từ thửa đất số 102a tờ bản đồ số 14 bản đồ 

299 được cấp Giấy chứng nhận đã cấp của ông Lã Công Báo số phát hành E 

0428065, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 0018, ngày cấp 05/6/1995 sang thửa đất 

mới theo bản đồ địa chính là thửa đất số 25 tờ bản đồ số 69 diện tích 165,1 m
2
 mục 

đích sử dụng đất ở đô thị). Ông Lã Ngọc Bình được UBND huyện Văn Quan cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AI 163791, số vào sổ cấp giấy 

chứng nhận H 01039, ngày cấp 29/12/2006 đối với thửa đất 25, tờ bản đồ số 69, 

diện tích 148,6 m
2 

trong đó có 100 m
2 

đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng: Lâu dài, 

48,6 m
2
 đất trồng cây hàng năm khác, thời hạn sử dụng đến ngày 29/12/2026. 

Tại thời điểm xin cấp giấy thửa đất số 25, tờ bản đồ số 69, diện tích 148,6 

m
2 

đã xây dựng nhà ở. Trong đơn UBND thị trấn Văn Quan có xác nhận thửa đất 

không có tranh chấp, nằm trong quy hoạch và nộp tiền sử dụng đất từ đất nông 

nghiệp sang đất nhà ở tại đô thị. Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ cấp giấy chứng 

nhận của ông Lã Ngọc Bình chưa có hồ sơ kê khai thực hiện nghĩa vụ tài chính và 

gia đình chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. 

2. Qua đối chiếu với quy hoạch chi tiết khu trung tâm thị trấn Văn Quan, 

huyện Văn Quan được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 49/1999/QĐ-UB 

ngày 03/9/1999, khu đất của gia đình ông Lã Công Báo nằm trong khu đất được 

quy hoạch xây dựng công viên cây xanh. Căn cứ Khoản 2 Điều 29 Luật Đất đai 

năm 2003:  

“Trường hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố có diện tích 

đất phải thu hồi mà Nhà nước chưa thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, giải 

phóng mặt bằng thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng theo mục đích đã xác 

định trước khi công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; nếu người sử dụng đất 

không còn nhu cầu sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất và bồi thường hoặc hỗ trợ 

theo quy định của pháp luật. 

Nhà nước nghiêm cấm mọi hoạt động tự ý xây dựng, đầu tư bất động sản 

trong khu vực đất phải thu hồi để thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

Trường hợp có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình gắn liền với đất phải 

thu hồi mà làm thay đổi quy mô, cấp công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền cho phép.” 

Ngày 13/11/2019, UBND huyện Văn Quan đã tổ chức họp xem xét đơn đề 

nghị của công dân liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, trong đó có đơn của ông 

Lã Công Báo. Qua xem xét, thuở đất gia đình ông Lã Công Báo nằm trong quy 

hoạch là đất công viên cây xanh của thị trấn Văn Quan (đã phê duyệt quy hoạch từ 

năm 1999), trước khi huyện thực hiện quy hoạch thì diện tích đất trên là đất trồng 

màu; năm 2006, huyện thực hiện cấp đổi sổ GCN QSD đất khu vực thị trấn có thực 

hiện việc cấp đổi sổ đất của gia đình ông (qua xem xét tại thời điểm đó có nhiều sơ 

xót như: Việc cấp hạn mức đất ở đô thị cho các hộ gia đình khi chưa thực hiện 

nghĩa vụ về đất; cấp thay đổi mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất đã nằm 

trong quy hoạch). Để có hướng giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân (gồm 



cả các trường hợp khác tương tự gia đình ông)  UBND huyện đã chỉ đạo phòng 

chuyên môn tham mưu  xin ý kiến của cơ quan quản lý cấp trên về phương án xử 

lý đối với các trường hợp này, sau khi có ý kiến của cơ quan chuyên môn cấp trên 

UBND huyện sẽ thông báo tới gia đình; 

UBND huyện Văn Quan trả lời ông được biết./. 

Nơi nhận: 
- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 
- Ông Lã Công Báo; 

- Lưu. 
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