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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giải quyết khiếu nại của bà An Thị Tho 
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(lần đầu)  

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MÔ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011; 

Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ Quy 

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

Xét Đơn khiếu nại ghi ngày 13/9/2021 của bà An Thị Tho, địa chỉ: xóm 

Hàng, thôn Tam Dương, xã Khánh Dương, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. 

Theo báo cáo của Thanh tra huyện tại Văn bản số 28/BC-TTr ngày 

29/9/2021 về kết quả xác minh nội dung khiếu nại của bà An Thị Tho (viết tắt là 

bà Tho) với các nội dung sau đây:  

I. Nội dung khiếu nại: 

Khiếu nại Văn bản số 759/UBND-TNMT ngày 05/05/2021 của UBND 

huyện về giải quyết đơn đề nghị của bà; cụ thể là: Kiến nghị UBND huyện xem 

xét, giải quyết cho gia đình bà được chuyển mục đích sử dụng từ 120 m
2
 đất thổ 

canh tại thửa số 415, tờ bản đồ số 8, thể hiện trên giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất (viết tắt là GCNQSDĐ) đã được UBND huyện Yên Mô cấp ngày 20/11/1997 

thành đất ở mà không phải nộp tiền sử dụng đất. 

II. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại: 

1. Bà An Thị Tho trình bày: Trước năm 1986, chồng bà là người có công nên 

được UBND xã Khánh Dương ưu tiên cấp 120 m
2
 đất ao để xây quán bán hàng nhưng 

không có giấy tờ (chỉ nói bằng miệng) và không phải nộp tiền đất; sau đó gia đình bà đổ 

đất, san lấp thành mặt bằng, xây ngôi nhà cấp 4 để làm quán bán hàng. 

 Năm 1993, thực hiện việc giao ruộng đất 313 cho hộ gia đình, cá nhân, thì 120 

m
2
 đất ao này đã trừ vào diện tích đất nông nghiệp được giao ngoài đồng của hộ gia 

đình bà (cứ 01 thước đất nông nghiệp bị trừ ngoài đồng thì chuyển về được nhận 02 

thước đất ao); vì hộ gia đình bà đã nhận 120 m
2
 (5 thước) đất ao bám mặt đường 

480C thì bị trừ 60 m
2
 (2 thước rưỡi) đất nông nghiệp được giao ngoài đồng.  
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 Năm 1997, UBND huyện Yên Mô cấp GCNQSDĐ cho hộ ông Nguyễn Văn 

Dinh (chồng bà Tho) , nội dung công nhận cho hộ gia đình nhà bà được quyền sử dụng 

5.592,5 m
2
 đất trong đó: có 120 m

2
 đất thổ canh tại thửa đất số 415.  

 Năm 1999, gia đình bà xây dựng ngôi nhà kiên cố và nhượng lại cho con trai là 

ông Nguyễn Văn Sơn sử dụng ổn định từ thời điểm đó đến nay, không tranh chấp. 

Khi nhận GCNQSDĐ thì bà mới biết, UBND huyện ghi sai thông tin số thửa 

và mục đích sử dụng đất (thửa đất số 415 và đất thổ canh); theo bà phải ghi đúng là 

thửa đất số 414 và đất thổ cư; bà Tho cho rằng cùng một cái ao, mà lại ghi thửa số 414 

và thửa số 415 là sai. 

 Bà Tho căn cứ vào quy định tại Điểm 4, Điều 50, Luật Đất đai năm 2003 cho 

rằng diện tích 120 m
2 

đất ao của gia đình bà được cấp để làm quán bán hàng từ năm 

1986 thì phải được cấp GCNQSDĐ là đất thổ cư. Tuy nhiên, năm 1993 khi kiểm tra, 

đo đạc ruộng đất thì gia đình bà không được chứng kiến; đến năm 1997, khi cấp 

GCNQSDĐ thì đã ghi sai thông tin thửa đất và loại đất; các năm 2009, 2012, 2017 bà 

đã nhiều lần đề nghị đính chính sai sót ghi trên GCNQSDĐ (từ đất thổ canh sang đất 

thổ cư) nhưng UBND xã Khánh Dương trả lời vị trí diện tích 120 m
2
 đất của gia đình bà 

đang sử dụng, hiện nay nằm trong quy hoạch nên không thể đính chính và cấp lại được.  

 Bà Tho, khẳng định năm 1986 gia đình bà được UBND xã Khánh Dương ưu 

tiên cấp cho 120 m
2
 đất ao, không phải nộp tiền, sau đó đã san lấp làm quán bán hàng; 

năm 1997 được UBND huyện cấp GCNQSDĐ nhưng lại ghi là đất thổ canh là không 

đúng. Bà đề nghị UBND huyện xem xét cho phép được chuyển mục đích sử dụng từ 

đất ao, đất thổ canh sang đất thổ cư mà không phải nộp tiền sử dụng đất. 

2. Kết quả làm việc với UBND xã Khánh Dương, xác minh với tổ chức, cá 

nhân có liên quan.  

* Theo hồ sơ quản lý đất đai đang lưu trữ tại UBND xã thì thửa đất mà bà 

Tho kiến nghị xem xét chuyển mục đích sử dụng từ đất ao, đất vườn sang đất thổ 

cư nhưng không phải nộp tiền sử dụng đất có nguồn gốc là đất ao, vị trí bám mặt 

đường 480C do các hộ gia đình sử dụng, sau đó là Hợp tác xã quản lý. Trước năm 

1993, một số gia đình chính sách được UBND xã ưu tiên cấp, cho mượn đất để làm 

quán bán hàng, trong đó có gia đình bà Tho được giao 120 m
2
. 

Năm 1993, thực hiện việc giao ruộng đất ổn định lâu dài cho hộ gia đình cá 

nhân theo Quyết định 313/QĐ-UB ngày 06/4/1993 của UBND tỉnh Ninh Bình, 

UBND xã Khánh Dương chỉ đạo kiểm tra, đo đạc, tiến hành giao ruộng cho nhân 

dân, trong đó có hộ gia đình bà Tho. Tại thời điểm này hiện trạng, vị trí thửa đất 

của hộ gia đình bà Tho đang sử dụng không còn là đất ao như hồ sơ địa chính lập 

năm 1986, mà thực tế đã được san lấp, cải tạo khuôn viên thành đất vườn; trong đó 

có diện tích đã xây quán, bán hàng. Toàn bộ số liệu, đo đạc, thông tin, hồ sơ địa 

chính liên quan đến thửa đất của hộ gia đình bà Tho từ năm 1986 đến năm 1993 

không thay đổi, không biến động so với hồ sơ trước đây đã lập. Diện tích đất của 

gia đình bà được quy đổi tính hệ số K (cứ 1 m
2 
đất nông nghiệp được quy đổi thành 

2 m
2
 đất ao). Như vậy, hộ gia đình bà Tho đã đổi 60 m

2
 đất nông nghiệp bị trừ 
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ngoài đồng để được nhận 120 m
2
 đất ao bám mặt đường 480C, thể hiện tại sổ ghi 

chép đo đạc, chia ruộng năm 1993. 

Đến năm 1997, khi hoàn thiện hồ sơ địa chính đề nghị cấp GCNQSDĐ, 

UBND xã Khánh Dương kiến nghị công nhận quyền sử dụng đất và cấp 

GCNQSDĐ đối với thửa đất số 415, tờ bản đồ số 08, loại đất thổ canh, chủ sử dụng 

đất ông Nguyễn Văn Dinh là phù hợp với hiện trạng tại thời điểm cấp GCNQSDĐ.  

Năm 2003, thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng thì 

diện tích 120 m
2
 đất ao đã cân đối trừ 60 m

2
 đất nông nghiệp đã giao ngoài đồng từ 

năm 1993 (theo sổ ghi chép đo đạc, dồn điền đổi thửa năm 2003).  

Việc UBND xã Khánh Dương để hộ gia đình ông Nguyễn Văn Sơn (con trai 

bà Tho) xây dựng ngôi nhà kiên cố trên diện tích đất nông nghiệp tại tờ bản đồ số 08, 

thửa đất số 414 và thửa số 415 khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho 

phép là vi phạm pháp luật đất đai hiện hành, vì GCNQSDĐ số I 465737 được UBND 

huyện Yên Mô cấp cho hộ gia đình bà Tho đã thể hiện là đất ao, đất thổ canh.    

* Kết quả xác minh với tổng số 15 người đại diện một số hộ gia đình: các ý 

kiến được xác minh đã trình bày về nguồn gốc thửa đất mà bà Tho đang kiến nghị, 

trước đây là diện tích ao, bám mặt đường 480C, gia đình bà Tho có san lấp, làm 

quán, bán hàng, sửa xe…; sau này xây dựng ngôi nhà kiên cố như hiện nay, hộ gia 

đình ông Nguyễn Văn Sơn sinh sống thường xuyên trên thửa đất và ngôi nhà đó. 

Trong số người đã xác minh, có 04 người liên quan như trường hợp gia đình bà 

Tho, thì đều cho rằng trước năm 1986, UBND xã Khánh Dương ưu tiên gia đình 

chính sách (Thương binh, Bệnh binh, Liệt sỹ) được cấp, cho mượn đất ao ven 

đường để làm quán bán hàng, sau đó các hộ gia đình đã nộp tiền để hợp pháp hóa 

thành đất ở; được giao đất và cấp GCNQSDĐ. 

3. Hồ sơ quản lý đất đai qua các thời kỳ: Vị trí thửa đất bà Tho kiến nghị 

chuyển mục đích sử dụng đất, hiện đang lưu trữ hệ thống hồ sơ quản lý đất đai tại 

UBND xã Khánh Dương, gồm: 

          - Hồ sơ địa chính lập năm 1986:  

          + Bản đồ: vị trí thửa đất thuộc tờ bản đồ số 02, thửa đất số 508, diện tích 245 

m
2
, loại đất: Ao, không ghi tên chủ sử dụng đất.  

           + Sổ mục kê đất đai: vị trí thửa đất thuộc tờ bản đồ số 02, thửa đất số 508, diện 

tích 245 m
2
, loại đất: Ao, chủ sử dụng đất là Hợp tác xã.  

- Hồ sơ địa chính lập năm 1993, chỉnh lý năm 1998:  

+ Bản đồ địa chính được Sở Địa chính tỉnh Ninh Bình phê duyệt: thửa đất số 

414, thuộc tờ bản đồ số 08, diện tích 95 m
2
, loại đất: Ao; thửa đất số 415, thuộc tờ bản 

đồ số 08, diện tích 120 m
2
, loại đất: vườn, chủ sử dụng đất ghi tên ông Dinh.  

+ Sổ mục kê đất đai: thuộc tờ bản đồ số 08, gồm thửa đất số 414, diện tích 95 

m
2
, chủ sử dụng đất ghi: ông Nguyễn Văn Tòng 48 m

2
 và ông Nguyễn Văn Dinh 47 

m
2
 và thửa đất số 415, thuộc tờ bản đồ số 08, diện tích 120 m

2
, loại đất: vườn, chủ sử 

dụng đất ghi tên ông Dinh. 
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+ Sổ địa chính: Tờ bản đồ số 08, thửa đất số 414, diện tích 47 m
2
 đất ao và tờ 

bản đồ số 08, thửa đất số 415, diện tích 120 m
2
, đất thổ canh đã được UBND huyện 

Yên Mô cấp GCNQSDĐ số I 465737 ngày 20/11/1997 mang tên ông Nguyễn Văn 

Dinh (chồng bà Tho). 

+ Sổ nhận ruộng đất có chữ ký xác nhận, ghi rõ họ tên người nhận là ông 

Nguyễn Văn Dinh. 

Kiểm tra các quyết định của UBND tỉnh Ninh Bình về giao đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất cho nhân dân làm ở trên địa bàn xã từ năm 1986 đến năm 2000 

(Quyết định số 72/QĐ-UB ngày 25/2/1994 về việc giao đất làm nhà ở cho 61 hộ gia 

đình; số 1819/QĐ-UB ngày 24/12/1996 về giao đất ở cho 62 hộ gia đình và số 

70/QĐ-UB ngày 20/1/1998 về việc giao đất ở cho 62 hộ gia đình) thì không có tên 

hộ gia đình bà Tho được giao đất mà chỉ có tên trong danh sách các hộ sử dụng đất ở 

chưa hợp pháp đã xử lý theo Quyết định số 1736/QĐ-UB ngày 25/9/2000 của 

UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án sử lý 51 hộ gia đình sử dụng đất ở chưa 

hợp pháp tại xã Khánh Dương.(thửa đất này không phải thửa đất bà Tho đang đề 

nghị chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở). 

4. Hiện trạng sử dụng thửa đất: 

Theo báo cáo của UBND xã Khánh Dương, hộ gia đình ông Nguyễn Văn 

Sơn (là con trai bà Tho) đã xây dựng nhà ở kiên cố từ năm 1999 và sinh sống ổn 

định từ đó đến nay trên cả hai thửa đất số 414 và số 415, thuộc tờ bản đồ số 8, hồ 

sơ địa chính xã Khánh Dương lập năm 1997. 

III. Kết quả đối thoại: 

Ngày 01/10/2021, UBND huyện Yên Mô tổ chức đối thoại với bà An Thị 

Tho, chủ trì hội nghị do Phó Chủ tịch UBND huyện, dự hội nghị có đại diện các cơ 

quan chuyên môn liên quan (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện, 

Ban Tiếp công dân huyện, Tổ xác minh nội dung khiếu nại); đại diện  UBND xã 

Khánh Dương, công chức Địa chính, Trưởng xóm Hàng và cá nhân có liên quan. 

Các thành phần tham dự đối thoại nhất trí với kết quả kiểm tra, xác minh nội dung 

khiếu nại. Riêng bà An Thị Tho dự hội nghị đối thoại nhưng không cung cấp giấy 

tờ, tài liệu pháp lý nào mới để chứng minh nội dung khiếu nại của mình; không nhất 

trí kết quả xác minh và ý kiến kết luận của người Chủ trì hội nghị đối thoại. 

IV. Kết luận: 

1. Căn cứ pháp luật áp dụng: 

- Căn cứ Khoản 1 Điều 52; Khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai năm 2013 quy 

định về Chuyển mục đích sử dụng đất; 

- Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 5 của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử 

dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân: “Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước 

giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh 

lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất 
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nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền”; 

- Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 14 và  Điểm c Khoản 1 Điều 15 của Nghị 

định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và 

bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ là 

02 mét và phạm vi giới hạn hành lang an toàn đường bộ là 13 mét). 

2. Kết luận  

- Bà An Thị Tho căn cứ vào quy định tại Điểm 4 Điều 50 Luật Đất đai năm 

2003 để cho rằng diện tích 120 m
2
 đất ao của gia đình bà được UBND xã Khánh 

Dương cấp từ năm 1986, gia đình bà đã san lấp và làm quán bán hàng, sau đó xây 

dựng ngôi nhà kiên cố sử dụng ổn định từ năm 1999 đến nay, không tranh chấp thì 

phải được cấp GCNQSDĐ đất ở là không đúng quy định; vì diện tích đất ao đó đã 

được UBND huyện Yên Mô công nhận quyền sử dụng đất và cấp GCNQSDĐ từ năm 

1997, phù hợp với hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm cấp GCNQSDĐ. 

- Thửa đất bà An Thị Tho kiến nghị UBND huyện xem xét chuyển mục đích sử 

dụng đất là thửa đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất từ 

năm 1997. 

- Toàn bộ diện tích thửa đất số 414 và thửa đất số 415, tờ bản đồ số 08, bản 

đồ địa chính xã Khánh Dương lập năm 1997 mà gia đình bà An Thị Tho đã san 

lấp, xây ngôi nhà kiên cố sử dụng ổn định từ năm 1999, hiện nay nằm trong phạm 

vi giới hạn hành lang an toàn và phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ được quy định 

tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quản lý và 

bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Việc bà An Thị Tho đề nghị UBND huyện Yên Mô xem xét, giải quyết cho 

phép chuyển mục đích sử dụng từ đất ao, đất thổ canh thành đất ở mà không phải nộp 

tiền sử dụng đất là không có cơ sở pháp lý để xem xét, giải quyết. 

- Để xảy ra việc hộ gia đình ông Nguyễn Văn Sơn (con bà Tho) xây dựng 

ngôi nhà kiên cố trên diện tích đất nông nghiệp khi chưa được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền cho phép mà UBND xã Khánh Dương không lập biên bản, xử lý vi 

phạm hành chính theo quy định pháp luật về đất đai hiện hành, trách nhiệm thuộc về Chủ 

tịch UBND xã, cán bộ Địa chính xã Khánh Dương (tại thời điểm xảy ra vi phạm). 

Từ những nhận định và căn cứ trên, 
[ 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Giữ nguyên nội dung Văn bản số 759/UBND-TNMT ngày 

05/05/2021 của UBND huyện Yên Mô về giải quyết đơn đề nghị của công dân. 

Không chấp nhận nội dung khiếu nại ghi ngày 13/9/2021 của bà An Thị 

Tho, địa chỉ: xóm Hàng, thôn Tam Dương, xã Khánh Dương kiến nghị UBND 

huyện Yên Mô xem xét, giải quyết cho phép chuyển mục đích sử dụng 120 m
2
 từ 

đất thổ canh tại tờ bản đồ số 8, thửa đất số 415 thành đất ở mà không phải nộp tiền sử 

dụng đất.  
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Điều 2. Yêu cầu UBND xã Khánh Dương nghiêm túc kiểm điểm, xác định 

trách nhiệm của cá nhân liên quan (tại thời điểm xảy ra vi phạm) trong việc không 

xử lý vi phạm hành chính kịp thời đối với hành vi xây dựng nhà ở kiên cố trên đất 

nông nghiệp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép đối với hộ ông 

Nguyễn Văn Sơn theo đúng quy định. 

Điều 3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu bà 

An Thị Tho không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện 

Yên Mô thì bà có quyền khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình hoặc khởi kiện 

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

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Chánh Thanh tra huyện, 

Chủ tịch UBND xã Khánh Dương, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan và bà 

An Thị Tho chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Thanh tra tỉnh Ninh Bình; 

- Chủ tịch UBND huyện; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- Trang Thông tin điện tử của huyện; 

- Lưu: VT, TTr, hồ sơ. 
         ĐTM-TTr (12) 

 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Đặng Thái Sơn 
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