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UBND huyện Yên Mô nhận được đơn của bà Lã Thị Liên, địa chỉ Tổ dân phố 

Phú Thịnh, thị trấn Yên Thịnh. Nội dung kiến nghị UBND huyện xem xét thu hồi, 

hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (viết tắt GCNQSDĐ) đã cấp cho hộ ông 

Đinh Văn Hường tại thửa đất vườn diện tích 150 m
2
 để công nhận quyền sử dụng 

đất và cấp GCNQSDĐ cho hộ ông Đinh Công Thái (có hồ sơ, tài liệu ghi Đinh 

Văn Thái) đối với diện tích 5 thước đất đã được Chủ nhiệm Hợp tác xã Tiên Tiến, 

xã Yên Phú (viết tắt HTX) nhất trí cho từ năm 1985.  

Xét Báo cáo số 13/BC-TTr ngày 30/3/2022 của Thanh tra huyện; căn cứ các 

quy định của pháp luật, UBND huyện trả lời như sau:  

I. KẾT QUẢ XÁC MINH 

1. Nguồn gốc, quá trình sử dụng thửa đất 

1.1. Theo thông tin, tài liệu do bà Lã Thị Liên cung cấp 

Ngày 25/5/1984, bố tôi có đơn xin đất gửi HTX, được Đại hội đại biểu xã 

viên ngày 02/6/1984 thông qua, nhất trí cho 5 thước đất khu thổ cư phía trước nhà 

ở, vị trí phía Đông giáp cổng đi nhà ông cố Đởn, phía Tây giáp đất ông Điếng, phía 

Nam giáp đường trục giao thông của Đội sản xuất, phía Bắc giáp đất thổ cư của bố 

mẹ tôi. Thửa đất có địa chỉ ở xóm Trung Thành, xã Yên Phú (nay Tổ dân phố Trung 

Thành, thị trấn Yên Thịnh); đơn xin đất được ông Phạm Ngọc Lan - Chủ nhiệm HTX 

ký duyệt ngày 09/5/1985 và có xác nhận của Chủ tịch UBND xã Yên Phú.  

Sau khi nhất trí cho 05 thước đất thì HTX đã kiểm tra, đo đạc và bàn giao thửa 

đất, bố tôi đã nhận và đào ao, trồng chuối sử dụng ổn định, không tranh chấp (việc sử 

dụng ổn định thửa đất đó được mọi người trong xóm đều biết, có 1 số người xác nhận). 

Đến năm 2019, hộ ông Đinh Văn Hường tự ý lấn chiếm xây tường bao trên 

khu đất thổ của gia đình tôi đang canh tác ổn định. Tôi gửi đơn đến UBND thị trấn 

Yên Thịnh đề nghị giải quyết và nhận được văn bản số 27/UBND ngày 31/8/2021 

về việc trả lời đơn với nội dung thửa đất đó năm 1997 đã được UBND huyện Yên 

Mô cấp GCNQSDĐ cho hộ ông Đinh Văn Hường nên UBND thị trấn Yên Thịnh 

hết thẩm quyền giải quyết. 

Từ khi được HTX nhất trí cho đất ở thì bố tôi có hay không thực hiện việc khai 

báo và đăng ký thửa đất 5 thước đang sử dụng theo kích thước các chiều đông, tây, nam 

bắc được ghi trong đơn xin đất để được vào hồ sơ địa chính của Nhà nước thì tôi không 

nắm được (vì bố tôi chết năm 2014), mà chỉ biết gia đình tôi được giao đất ở, sử dụng 
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ổn định, có kê khai nộp thuế nhà đất đầy đủ được thể hiện trong sổ thanh toán hộ gia 

đình, đối với khoản thuế nhà đất đã nộp của cả hai thửa đất gộp lại gồm: Thửa đất có 

diện tích 175 m
2
 và thửa đất có diện tích 5 thước mà HTX nhất trí cho từ thời điểm 

năm 1984-1985, số thuế nhà đất đã nộp là 4,9 kg thóc/1 năm. Ngoài thửa đất ở 

được cấp GCNQSDĐ đã chuyển nhượng và thửa đất 5 thước được HTX nhất trí 

cho từ thời điểm 1984-1985 thì bố tôi còn đang sử dụng một cái ao (chuôm) diện 

tích hơn 360 m
2
 chưa được cấp GCNQSDĐ, hiện nay do được bồi đắp nên ao đó 

đã thành vườn trũng (phía sau nhà ông Đinh Văn Đảm). 

Bà Liên khẳng định, thửa đất có diện tích 5 thước đã được cơ quan có thẩm 

quyền là HTX nhất trí cho được đo đất, gia đình tôi sử dụng ổn định, nộp thuế đầy 

đủ từ đó đến năm 2019 (tài liệu chứng minh việc nộp thuế nhà đất được thể hiện 

trong sổ thanh toán với UBND xã thông qua Xóm trưởng thu), đầu năm 2020 hộ 

ông Đinh Văn Hường xây tường bao thì xảy ra tranh chấp. Để đảm bảo quyền, lợi 

ích hợp pháp cho gia đình tôi, đề nghị UBND huyện thu hồi, hủy GCNQSDĐ đã 

cấp cho hộ ông Đinh Văn Hường để cấp cho gia đình bà. 

Bà Lã Thị Liên cung cấp 1 số tài liệu gửi UBND huyện, trong đó có đơn xin 

chữ ký xác nhận của ông Đinh Văn Bôn ghi ngày 16/7/2021, nội dung xác nhận và 

chữ ký xác nhận, ghi rõ họ và tên của 08 người, trong đó 04 người có xác nhận: “Từ 

trước đến giờ vẫn thấy ông Đinh Văn Thái sử dụng mảnh đất, còn như thế nào thì 

không biết”, 04 người chỉ có chữ ký, ghi rõ họ tên; tài liệu ghi tiêu đề thuế nhà đất 

đội Trung Thành có chữ ký của một số người, trong đó có ông Đinh Văn Thái.  

1.2. Theo trình bày của bà Đinh Thị Phấn (là con ông Đinh Văn Hường) 

Thửa đất được UBND huyện cấp GCNQSDĐ mang tên ông Đinh Văn Hường 

có nguồn gốc là đất ông cha, ngày xưa bố tôi có hơn 2 sào đất, tuy nhiên chỉ được cấp 

GCNQSDĐ diện tích 360 m
2
 đất ở; diện tích còn lại là 3 thửa đất vườn, trong đó có 

thửa đất số 107, tờ bản đồ số 2, diện tích 150 m
2
, thời hạn sử dụng lâu dài.  

Năm 1984, bố tôi đã thực hiện việc khai báo và đăng ký các loại ruộng đất 

đang sử dụng với UBND xã Yên Phú, trong đó có thửa đất vườn được thể  hiện trong 

Sổ mục kê ruộng đất: thửa đất số 107, tờ bản đồ số 2, diện tích 150 m
2
, chủ sử dụng 

đất ghi tên: Hường. 

Ngày 02/01/1997, bố tôi được UBND huyện cấp GCNQSDĐ số I422193 

mang tên ông Đinh Văn Hường được quyền sử dụng 1.295 m
2
; gồm thửa đất ở diện 

tích 360 m
2
 và 3 thửa đất vườn có diện tích là 395 m

2 
(trong đó có thửa đất số 107, 

diện tích 150 m
2
) thời hạn sử dụng lâu dài; còn lại là các thửa đất nông nghiệp diện 

tích là 540 m
2
 gồm: đất 2 lúa, lúa màu, đất mạ; thời hạn sử dụng đến năm 2013. 

Gia đình tôi sử dụng ổn định, không tranh chấp, đã thực hiện đầy nghĩa vụ 

nộp thuế đối với nhà nước do Xóm trưởng trực tiếp thu hàng năm, khi nộp tiền 

được ghi vào sổ thanh toán của hộ gia đình có chữ ký của người thu tiền. Tuy 

nhiên, thời gian quá lâu các giấy tờ liên quan thì do bố tôi cất giữ, bố tôi chết năm 

2020 nên chỉ còn lưu trữ GCNQSDĐ do tôi đang quản lý, sử dụng. 

Năm 2017, tôi có xây tường gạch bi xung quanh mảnh đất vườn, sau đó có 

đến UBND thị trấn Yên Thịnh làm thủ tục cho tặng quyền sử dụng đất từ bố mẹ cho 
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vợ chồng tôi nhưng chưa thực hiện được vì thửa đất này đang tranh chấp. Vậy, tôi 

kiến nghị UBND huyện sớm giải quyết, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp để gia 

đình tôi yên tâm sử dụng. 

1.3. Kết quả làm việc với UBND thị trấn Yên Thịnh và cá nhân liên quan 

- Thực hiện việc đăng ký, thống kê đất theo quyết định số 201-CP ngày 

01/7/1980 của Hội đồng Chính phủ và Chỉ thị số 299/TTg ngày 10/11/1980 của Thủ 

tướng Chính phủ.  

+ Hộ ông Đinh Văn Hường thực hiện việc khai báo và đăng ký đối với thửa đất 

vườn có diện tích 150 m
2
 đang sử dụng để vào hồ sơ địa chính của Nhà nước theo quy 

định; vì vậy có tên trong Sổ mục kê đất đai xã Yên Phú năm 1986, thể hiện thửa đất 

số 107, tờ bản đồ số 2, diện tích 150 m
2
, chủ sử dụng đất ghi: Hường.  

+ Hộ ông Đinh Công Thái có đơn xin đất ở trình Đại hội đại biểu xã viên 

thông qua ngày 09/5/1985 Chủ nhiệm HTX nhất trí cho 5 thước đất, Chủ tịch 

UBND xã Yên Phú xác nhận chữ ký của Chủ nhiệm HTX (ông Chủ tịch UBND xã 

Yên Phú chết ngày 01/10/2006); tuy nhiên ông Đinh Công Thái không khai báo và 

đăng ký đối với thửa đất có diện tích 5 thước đang sử dụng với cán bộ quản lý 

ruộng đất xã Yên Phú nên không biết thửa đất này hộ ông Đinh Văn Hường đã 

khai báo và đăng ký, do vậy không được vào hồ sơ địa chính. 

- Việc nhận ruộng đất: Ngày 20/9/1996, UBND xã Yên Phú tiến hành giao 

ruộng cho các hộ gia đình tại xóm Trung Thành. Tại trang sổ số 17, hộ ông Đinh Văn 

Thái, tổng số nhân khẩu 3, tổng diện tích là 1.859, gồm đất ở 175 m
2
, đất 2 lúa 1.290 

m
2
, đất màu 250 m

2
 và đất mạ 144 m

2
. Ông Đinh Văn Thái là người nhận ruộng đã 

ký xác nhận và ghi rõ họ tên.  

- Việc cấp GCNQSDĐ: Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND huyện, 

UBND xã Yên Phú đã rà soát, lập và hoàn thiện hồ sơ địa chính trình UBND huyện 

cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã đảm bảo trình tự, thủ tục 

theo quy định pháp luật, trong đó:  

+ Hộ ông Đinh Văn Thái được UBND huyện cấp GCNQSDĐ số I422160 ngày 

02/01/1997 với tổng diện tích là 1.799 m
2
, gồm: đất ở 175 m

2
, đất 2 lúa 1.260 m

2
, đất 

màu 220 m
2
 và đất mạ 144 m

2
, không có đất vườn, ao. 

+ Hộ ông Đinh Văn Hường được UBND huyện cấp GCNQSDĐ số I422193 

ngày 02/01/1997, trong đó có thửa đất số 107, tờ bản đồ số 02, diện tích 150 m
2
, 

loại đất vườn, thời hạn sử dụng lâu dài.  

- Thực hiện “Dồn điền - Đổi thửa” năm 2013, UBND thị trấn Yên Thịnh đã 

triển khai các nội dung về “Dồn điền - Đổi thửa” đến Trưởng các Tổ dân phố trên 

địa bàn thị trấn. Tổ dân phố Trung Thành đã họp công khai, bàn bạc thống nhất giữ 

nguyên số khẩu, loại khẩu và định mức giao ruộng như khi giao ruộng năm 1993. 

Hồ sơ dồn điền đổi thửa của Tổ dân phố Trung Thành năm 2013 đã được UBND 

thị trấn Yên Thịnh phê duyệt.  

Đối với hộ ông Đinh Văn Thái có 3 khẩu được giao ruộng, tổng diện tích 

được giao theo quyết định 313 là 1.826 m
2
, diện tích tính vào vườn 146 m

2
, diện 

tích đóng góp làm thủy lợi 24 m
2
, diện tích còn được chia 1.656 m

2
, diện tích đã 
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giao ngoài đồng là 1.674 m
2
. Khi xây dựng phương án dồn điền đổi thửa năm 2013 

trình UBND thị trấn Yên Thịnh phê duyệt để triển khai thực hiện, Tiểu ban dồn 

điền đổi thửa Tổ dân phố Trung Thành đã cân đối 146 m
2
 tính vào đất vườn của hộ 

ông Đinh Công Thái, trong khi đó hộ ông Đinh Công Thái được UBND huyện Yên 

Mô cấp GCNQSDĐ không có diện tích đất vườn. 

Ngày 02/01/1997, hộ ông Đinh Văn Thái đã được UBND huyện Yên Mô 

cấp GCNQSDĐ số I422160 ngày 02/01/1997 không có đất vườn, ao; tuy nhiên khi 

thực hiện dồn điền đổi thửa năm 2013 Tiểu ban dồn điền đổi thửa Tổ dân phố 

Trung Thành, UBND thị trấn Yên Thịnh đã cân đối 146 m
2
 tính vào đất vườn của 

hộ ông Đinh Công Thái là không đúng quy định. 

- Việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế hàng năm đối với nhà nước: 

+  Sau khi được cấp GCNQSDĐ hộ ông Đinh Văn Hường thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất bằng việc nộp thuế nhà đất, thuế sử dụng 

đất phi nông nghiệp hàng năm thể hiện tại Sổ bộ thuế của các hộ gia đình, cá nhân 

xóm Trung Thành và Tổ dân phố Trung Thành từ năm 2010 đến năm 2021, biên 

lai thu thuế nhà đất số 0048893 năm 2010 và số 0014532 năm 2011, tổng diện tích 

đất đã nộp thuế là 755 m
2
 đúng khớp với tổng diện tích đã được cấp GCNQSDĐ 

(trong đó có diện tích 150 m
2
 đất vườn).  

+ Hộ ông Đinh Công Thái thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế nhà đất đối với 

diện tích 175 m
2
 đất ở đã được cấp GCNQSDĐ; đối với diện tích 5 thước đất được 

Chủ nhiệm Hợp tác xã Tiên Tiến, xã Yên Phú nhất trí duyệt ngày 09/5/1985 (không 

có số tờ bản đồ và số thửa đất) thì UBND thị trấn Yên Thịnh không thu bất kỳ một 

khoản nào, vì thửa đất này GCNQSDĐ cấp cho hộ ông Đinh Văn Hường.   

2. Hồ sơ quản lý đất đai qua các thời kỳ  

 Hiện nay hồ sơ quản lý đất đai qua các thời kỳ tại Chi nhánh Văn phòng đăng 

ký đất đai huyện Yên Mô và  UBND thị trấn Yên Thịnh đối với vị trí thửa đất, gồm: 

- Hồ sơ địa chính lập năm 1986:  

+ Bản đồ: Tờ bản đồ số 2, thửa đất số 107, diện tích 150 m
2
, Loại đất: T, 

không ghi chủ sử dụng đất. 

+ Sổ mục kê: Tờ bản đồ số 2, thửa đất số 107, tên chủ sử dụng ruộng đất: 

Hường; xứ đồng: Trung Thành; diện tích 150 m
2
, loại ruộng đất: T. 

- Hồ sơ địa chính năm 1997:  

+ Bản đồ: Tờ bản đồ số 2, thửa đất số 107, diện tích 150 m
2
, Loại đất: V, tên 

chủ sử dụng đất: Hồng (theo báo cáo của UBND thị trấn là do ghi nhầm từ tên 

Hường lại ghi thành Hồng). 

+ Sổ mục kê: Tại trang sổ số 75, tờ bản đồ số 2, số thửa đất 107, họ và tên 

chủ sử dụng đất: Đinh Văn Hường; diện tích 150 m
2
, loại đất ở.  

+ Sổ địa chính: Trang sổ 50, tên chủ sử dụng đất: Đinh Văn Hường; nơi thường 

trú: xóm Trung Thành, xã Yên Phú; ngày tháng năm vào sổ: 25-11-1996; tổng diện tích 

1.295 m
2
 (trong đó: có 150 m

2
 đất vườn; thời hạn sử dụng: Lâu dài tại thửa đất số 107, 

tờ bản đồ số 2; diện tích còn lại là đất ở, đất vườn, đất 2 lúa, đất lúa màu và đất mạ). 
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+ GCNQSDĐ số I422193 do UBND huyện Yên Mô cấp ngày 02/01/1997, hộ 

ông Đinh Văn Hường được quyền sử dụng 1.295 m
2
, trong đó: có thửa đất số 107, tờ 

bản đồ số 2, diện tích 150 m
2
, mục đích sử dụng: Vườn; thời hạn sử dụng: Lâu dài. 

- Hồ sơ địa chính chỉnh lý năm 2002:  

+ Bản đồ: Tờ bản đồ số 2, thửa đất số 107, diện tích 150 m
2
, Loại đất: V, tên 

chủ sử dụng đất: Hường. 

+ Sổ mục kê đất đai: Tờ bản đồ số 2, thửa đất số 107, tên chủ sử dụng đất: 

Đinh Văn Hường; diện tích 150 m
2
, loại đất: Vườn.  

+ Sổ địa chính: Trang sổ số 50, tên chủ sử dụng đất: Hộ ông Đinh Văn 

Hường, sinh năm 1935; nơi thường trú: Trung Thành; vào sổ ngày 25/11/96; tổng 

diện tích 1.259 m
2
 (trong đó: có 150 m

2
, mục đích sử dụng: vườn, tại thửa đất số 

107, tờ bản đồ số 2; diện tích còn lại là đất ở, đất vườn và đất lúa). 

- Trang sổ giao nhận ruộng số 17, chủ sử dụng đất là ông  Đinh Văn Thái  

có 3 khẩu, tổng diện tích 1.859 m
2
, gồm: đất ở 175 m

2
, đất 2 lúa là 1.290 m

2
, đất 

màu 250 m
2
 và đất mạ 144 m

2
. Ngày 20/9/1996, ông Đinh Văn Thái là người 

nhận ruộng đất đã ký xác nhận, ghi rõ họ và tên.   

- Phương án chia ruộng năm 1993, hồ sơ dồn điền đổi thửa năm 2003, hiện 

nay tại UBND thị trấn Yên Thịnh và Tổ dân phố Trung Thành không còn lưu trữ. 

3. Xác minh với một số công dân 

Tiến hành xác minh với tổng số 20 lượt công dân, trong đó có 14 công dân 

đại diện hộ gia đình được xác minh về nguồn gốc, quá trình sử dụng thửa đất. Các 

ý đều trình bày: Từ khi lớn lên, sinh sống tại Tổ dân phố Trung Thành chỉ thấy hộ 

ông Đinh Công Thái sử dụng (trồng mấy khóm chuối) chứ không thấy hộ ông Đinh 

Văn Hường sử dụng; còn về nguồn gốc thửa đất đó như thế nào thì không biết. 

4. Hiện trạng sử dụng đất 

Biên bản kiểm tra hiện trạng thửa đất ngày 09/3/2022 (đo đạc bằng biện 

pháp trực quan, dùng thước dây đo các cạnh của thửa đất), kết quả đo đạc tại vị trí 

thửa đất số 107, tờ bản đồ số 2, bản đồ địa chính chỉnh lý năm 2002, cho thấy hộ 

ông Đinh Văn Hường đã xây tường bao xung quanh bằng gạch bi; Phía Đông giáp 

ngõ đi dài 13,1 m; phía Tây giáp ngõ đi dài 14,3 m; phía Nam giáp đường bê tông 

dài 7,3 m; phía Bắc giáp đất ở của ông Trần Xuân Đạt dài 11,4 m; tổng diện tích 

126,3 m
2
. Thửa đất không xây dựng công trình và không canh tác.  

II. NHẬN XÉT 

1. Sau hơn 40 năm thực hiện Quyết định số 201-CP ngày 01-7-1980 của Hội 

đồng Chính phủ về việc thống nhất quản lý ruộng đất và tăng cường công tác quản 

lý ruộng đất trong cả nước; gần 30 năm thực hiện Quyết định số 313-QĐ/UB ngày 

06/4/1993 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định giao quyền sử 

dụng ruộng đất ổn định lâu dài cho hộ nông dân và đổi mới tổ chức quản lý Hợp 

tác xã nông nghiệp; đồng thời, do địa giới hành chính thay đổi (chia tách, sát nhập 

địa giới hành chính), cán bộ quản lý đất đai cấp xã (nay là Công chức Địa chính 

cấp xã) thay đổi nhiều người, việc bàn giao, lưu trữ hồ sơ, tài liệu không khoa học, 
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chua ngăn nắp nên các văn bản do UBND cấp huyện, xã và thôn, xóm triển khai 

thực hiện liên quan đến giao ruộng năm 1993 (Phương án giao ruộng …), dồn điền 

đổi thửa năm 2003… bị thất lạc, không còn lưu giữ, không tìm thấy. 

2. Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 tại Mục IV: Đăng ký, thống kê đất quy định tại 

Quyết định số 201-CP ngày 01-7-1980 của Hội đồng Chính phủ về việc thống nhất 

quản lý ruộng đất và tăng cường công tác quản lý ruộng đất trong cả nước; cụ thể: 

“1. Để thực hiện thống nhất quản lý ruộng đất, tất cả các tổ chức và cá nhân sử 

dụng đất đều phải khai báo chính xác và đăng ký các loại ruộng đất mình sử dụng vào 

sổ địa chính của Nhà nước, Ủy ban nhân dân xã phải kiểm tra việc khai báo này”. 

“2. Sau khi kê khai và đăng ký, các tổ chức hay cá nhân nào được xác nhận là 

người quản lý sử dụng hợp pháp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”. 

Như vậy, năm 1985, hộ ông Đinh Công Thái được HTX nhất trí cho 5 thước 

đất (số đất rãnh đường khu thổ cư trước nhà ở), tuy nhiên không thực hiện việc 

khai báo và đăng ký đối với 5 thước đất đang sử dụng để được vào sổ địa chính và 

không được xác nhận là người quản lý sử dụng hợp pháp nên không được UBND 

huyện Yên Mô công nhận quyền sử dụng đất bằng việc cấp GCNQSDĐ là đúng 

quy định.   

Đối với hộ ông Đinh Văn Hường đã thực hiện việc khai báo và đăng ký 

quyền sử dụng các loại ruộng đất đang sử dụng vào hồ sơ địa chính; được xác nhận 

việc quản lý, sử dụng hợp pháp thể hiện trên Sổ mục kê đất đai xã Yên Phú năm 

1986 tại tờ bản đồ số 2, thửa đất số 107, tên chủ sử dụng ruộng đất là Hường; xứ 

đồng Trung Thành; diện tích 150 m
2
, loại ruộng đất: T. 

3. Khi giao ruộng hộ ông Đinh Văn Thái không có diện tích đất vườn, ao 

trong khung thổ để cân đối trừ diện tích đất nông nghiệp được giao ngoài đồng, 

ông Đinh Văn Thái là người trực tiếp nhận ruộng đã ký xác nhận và ghi rõ họ, tên 

trong “Sổ nhận ruộng đất” của UBND xã Yên Phú. 

4. Căn cứ quy định Khoản 2 Điều 24; Khoản 2 Điều 36 Luật Đất đai năm 

1993 và Điểm d Khoản 1 Mục I của Văn bản số 1427 CV/ĐC ngày 13/10/1995 của 

Tổng Cục địa chính về việc hướng dẫn xử lý một số vấn đề về đất đai để cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất thì việc UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất cho hộ ông Đinh Văn Hường là đúng trình tự, thẩm quyền. 

5. Việc thực hiện “Dồn điền - đổi thửa” năm 2013 đối với hộ ông Đinh Văn Thái. 

 Ngày 02/01/1997, hộ ông Đinh Văn Thái đã được UBND huyện Yên Mô 

cấp GCNQSDĐ số I422160 ngày 02/01/1997 không có đất vườn, ao; tuy nhiên khi 

thực hiện “Dồn điền đổi thửa” năm 2013 Tiểu ban dồn điền đổi thửa Tổ dân phố 

Trung Thành, UBND thị trấn Yên Thịnh đã cân đối 146 m
2
 tính vào đất vườn của 

hộ ông Đinh Công Thái là không đúng quy định. 

6. Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính: Hộ ông Đinh Công Thái đã nộp đầy đủ 

thuế nhà đất đối với diện tích 175 m
2
 đất ở được cấp GCNQSDĐ; đối với diện tích 5 

thước đất được Chủ nhiệm HTX nhất trí duyệt cho tại thời điểm năm 1985 thì 

UBND thị trấn Yên Thịnh không thu khoản tiền nào. 
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Hộ ông Đinh Văn Hường nộp đầy đủ thuế nhà đất, thuế sử dụng đất phi 

nông nghiệp hàng năm với tổng diện tích đất đã nộp thuế là 755 m
2
 đúng khớp với 

số diện tích đã được cấp GCNQSDĐ (trong đó có diện tích 150 m
2
 đất vườn).  

Trách nhiệm để xảy sai sót trong việc thực hiện dồn điền đổi thửa năm 2013 

đối với hộ ông Đinh Văn Thái thuộc về Chủ tịch UBND thị trấn Yên Thịnh, 

Trưởng ban dồn điền đổi thửa Tổ dân phố Trung Thành (tại thời điểm liên quan).  

III. KẾT LUẬN 

Từ kết quả thẩm tra, nhận xét nêu trên, UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Việc bà Lã Thị Liên kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Yên Mô thu hồi, 

hủy GCNQSDĐ của hộ ông Đinh Văn Hường để công nhận quyền sử dụng đất và 

cấp GCNQSDĐ cho hộ ông Đinh Công Thái đối với diện tích 5 thước đất đã được 

Hợp tác xã Tiên Tiến xã Yên Phú nhất trí duyệt cho tại thời điểm năm 1984 - 1985 

là không có cơ sở pháp lý để xem xét giải quyết. 

2. Giữ nguyên quyền sử dụng đất đã được công nhận tại GCNQSDĐ số 

I422193 ngày 02/01/1997 của UBND huyện đã cấp cho ông Đinh Văn Hường đối với 

thửa đất số 107, tờ bản đồ số 2, diện tích 150 m
2
, địa chỉ thửa đất tại xã Yên Phú (nay 

là Tổ dân phố Trung Thành, thị trấn Yên Thịnh). 

3. Yêu cầu UBND thị trấn Yên Thịnh: 

- Kiểm tra, rà soát xác định chính xác diện tích đất 313 tại phương án dồn điền 

đổi thửa năm 2013 của Tổ dân phố Trung Thành đã được phê duyệt đối với diện tích 

tính vào đất vườn của hộ ông Đinh Văn Thái, từ đó xem xét giải quyết quyền lợi cho 

hộ ông Đinh Công Thái theo đúng quy định của pháp luật. 

- Nghiêm túc kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan để 

xảy ra sai sót trong việc thực hiện dồn điền đổi thửa năm 2013 tại Tổ dân phố 

Trung Thành đối với hộ ông Đinh Văn Thái theo đúng quy định pháp luật.  

Báo cáo kết quả thực hiện kèm hồ sơ, tài liệu liên quan về UBND huyện 

(qua Thanh tra huyện) trước ngày 30/6/2022. 

4. Giao Thanh tra huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nội dung 

kiến nghị, báo cáo kết quả về UBND huyện theo quy định. 

UBND huyện Yên Mô trả lời để bà Lã Thị Liên biết./.   

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- UBND thị trấn Yên Thịnh; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TTr. 

         ĐTM-TTr (09) 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Phạm Quốc Đạt 
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