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BÁO CÁO 

Hiện trạng và đề xuất sử dụng đất của Chi cục Thuế huyện Chi Lăng (cũ) 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

Thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo thẩm quyền, UBND 

huyện Chi Lăng báo cáo xin ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh về việc xem xét công tác 

quản lý, sử dụng khu đất trụ sở Chi cục Thuế huyện Chi Lăng cũ với các nội 

dung sau: 

1. Nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất 

Khu đất trước đây do Chi cục Thuế huyện Chi Lăng (nay là Chi cục thuế 

khu vực I) quản lý sử dụng, năm 2012 đã được UBND tỉnh Lạng Sơn cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất có số phát hành BD 113819, số vào sổ cấp GCN CT01282 cho Chi cục thuế 

huyện Chi Lăng (thửa số 185, tờ bản đồ địa chính thị trấn Đồng Mỏ số 19d, diện 

tích 899,3m2).  

Ngày 17/12/2018, Chi cục Thuế huyện Chi Lăng chuyển địa điểm làm việc 

đến trụ sở mới, trụ sở cũ không còn nhu cầu sử dụng và đang trong thời gian lập 

hồ sơ báo cáo, đề xuất phương án xử lý. Trong thời gian chờ các cấp có thẩm 

quyền xem xét xử lý đối với trụ sở làm việc cũ, sau khi xem xét nhu cầu sử dụng 

đất của UBND thị trấn Đồng Mỏ và đề xuất của UBND huyện Chi Lăng, Cục 

Thuế tỉnh có văn bản đồng ý tạm thời cho UBND huyện Chi Lăng mượn trụ sở 

để làm việc (Công văn số 3482/CT-HC ngày 19/12/2018 về việc xử lý cơ sở nhà, 

đất Chi cục Thuế huyện Chi Lăng). Ngày 21/12/2018, Chi cục Thuế huyện Chi 

Lăng và UBND huyện Chi Lăng đã thực hiện ký Hợp đồng mượn khu đất trên để 

làm trụ sở làm việc.  

Ngày 28/12/2018, UBND huyện Chi Lăng ban hành Công văn số 

1430/UBND-VP về việc giao sử dụng trụ sở làm việc cho UBND thị trấn Đồng 

Mỏ, tại nội dung Công văn có nêu rõ các nội dung cụ thể:  

“1. Giao UBND thị trấn Đồng Mỏ quản lý và sử dụng toàn bộ diện tích 

nhà trên khuôn viên đất của Chi cục Thuế huyện Chi Lăng. 

- Địa chỉ: Số 255, đường Đại Huề khu Hòa Bình I, thị trấn Đồng Mỏ, 

huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. 
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- Diện tích đất: 899,3m2, Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: 01282 

do UBND tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 10/7/2012 do Chi cục Thuế giữ. 

2. UBND thị trấn Đồng Mỏ được phép sửa chữa nhỏ, lắp đặt thiết bị cho 

việc sử dụng nhưng không được làm biến dạng, thay đổi kết cấu công trình và 

thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của đơn vị sử dụng đất, tài sản trên đất. 

3. Thời hạn sử dụng: Từ nay đến khi cơ quan Thuế có nhu cầu sử dụng lại”. 

Hiện tại đất và tài sản trên đất do UBND thị trấn Đồng Mỏ quản lý, sử dụng.  

Thực hiện chủ trương về nâng cấp chỉnh trang đường ngõ phố trên địa bàn 

thị trấn Đồng Mỏ là một nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy, HĐND, UBND thị 

trấn đã được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt. Cụm dân cư số 3, khu Hòa 

Bình 1, thị trấn Đồng Mỏ có một con đường đi chính vào khu dân cư chiều rộng 

1,5m, việc mở rộng đường ngõ tiếp giáp với trụ sở UBND thị trấn là nguyện 

vọng của Nhân dân cụm 3, khu Hòa Bình I, thị trấn Đồng Mỏ (60 hộ dân) đã có ý 

kiến kiến nghị nhiều lần đến đại biểu HĐND các cấp. Đồng thời, trong năm 

2019, Nhân dân cụm 3, khu Hòa Bình I, thị trấn Đồng Mỏ đã đăng ký công trình 

chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập huyện Chi Lăng. Do vậy, Đảng ủy, 

HĐND, UBND thị trấn đã nhất trí với chủ trương để Nhân dân cụm 3, khu Hòa 

Bình I tự nguyện đóng góp kinh phí, ngày công lao động để thực hiện phá dỡ và 

xây dựng lại tường rào trụ sở Chi cục thuế huyện Chi Lăng (cũ) để mở rộng 

đường đi cho Nhân dân đi lại thuận tiện.  

Ngày 19/10/2019, UBND thị trấn Đồng Mỏ đã thực hiện phá dỡ tường rào 

của trụ sở Chi cục thuế huyện Chi Lăng (cũ). Đồng thời Nhân dân cụm 3, khu 

Hòa Bình I, thị trấn Đồng Mỏ đã thực hiện xây dựng lại tường rào mới bằng gạch 

bê tông, lùi vào phía trong khu đất đã được UBND tỉnh Lạng Sơn cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho Chi cục thuế huyện Chi Lăng 2,1m chiều dài, 

tương đương với diện tích là 77,5m2. 

Việc tự ý phá dỡ và xây dựng lại tường rào mới của UBND thị trấn Đồng 

Mỏ là chưa đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc 

làm này cũng là để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, phù hợp với 

chủ trương về chỉnh trang lại đô thị trên địa bàn thị trấn Đồng Mỏ của Ban 

Thường vụ Huyện ủy Chi Lăng. 

Sau khi nhận được thông tin về việc tự ý phá dỡ tường bao của trụ sở Chi 

cục Thuế (cũ) để mở rộng đường giao thông ngõ khu dân cư cụm 3, khu Hòa 

Bình I, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng. Ngày 24/10/2019, UBND huyện đã 

tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin sự việc, lập biên bản yêu cầu giữ nguyên 

hiện trạng. Lãnh đạo UBND huyện đã yêu cầu UBND thị trấn Đồng Mỏ kiểm 

điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý đất đai. 

Ngày 30/10/2019, UBND huyện Chi Lăng đã có Báo cáo số 703/BC-

UBND về Hiện trạng và đề xuất sử dụng đất của Chi cục Thuế huyện Chi Lăng 

gửi Cục Thuế tỉnh. Báo cáo nêu lại hiện trạng, quá trình sử dụng và đề xuất của 

UBND huyện Chi Lăng là kính đề nghị Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn xem xét tạo điều 
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kiện cho địa  phương thực hiện chủ trương về nâng cấp chỉnh trang đường ngõ 

phố trên địa bàn. 

Ngày 06/11/2019, Cục Thuế tỉnh ban hành Công văn số 2836/CT-VP về 

việc Bàn giao lại trụ sở Chi cục Thuế huyện Chi Lăng (cũ). Công văn có nội 

dung yêu cầu UBND huyện Chi Lăng chỉ đạo UBND thị trấn Đồng Mỏ phục hồi 

lại nguyên trạng nhà, đất, tài sản trên đất như ban đầu. Tiến hành giao lại Chi cục 

Thuế huyện Chi Lăng (cũ) cho Chi cục Thuế khu vực I quản lý trước 30/11/2019. 

Do nhiều yếu tố tác động khác nhau, nên đến thời điểm hiện tại, UBND thị 

trấn Đồng Mỏ chưa thực hiện được việc phục hồi lại nguyên trạng nhà, đất, tài 

sản trên đất như ban đầu. 

Theo quy hoạch sử dụng đất huyện Chi Lăng đến năm 2020 và Kế hoạch 

sử dụng đất năm 2020 huyện Chi Lăng thì 77,5m2 đất nêu trên được quy hoạch 

trong khu có chức năng đất ở tại đô thị. 

2. Đề xuất của UBND huyện Chi Lăng 

Hiện nay, Cục Thuế tỉnh đang phối hợp với các cơ quan liên quan thực 

hiện thủ tục để trình Bộ Tài chính điều chuyển đất đai và tài sản trên đất trụ sở 

Chi cục Thuế huyện Chi Lăng (cũ) cho UBND tỉnh. Việc thực hiện thủ tục gặp 

vướng mắc do có diện tích 77,5m2 đất đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho Chi cục Thuế huyện Chi Lăng nay đang sử dụng làm đường dân sinh. 

Để khắc phục vướng mắc, UBND huyện Chi Lăng kính đề nghị UBND 

tỉnh xem xét chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện thủ tục thu hồi 77,5m2 đất 

nêu trên giao cho UBND thị trấn Đồng Mỏ quản lý để làm đường dân sinh, đảm 

bảo an sinh, xã hội và tiếp tục thực hiện thủ tục điều chuyển đất đai, tài sản đối 

với diện tích đất còn lại và tài sản trên đất theo quy định. 

UBND huyện Chi Lăng trân trọng báo cáo, đề xuất và kính đề nghị UBND 

tỉnh quan tâm xem xét./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các sở: Tài nguyên và Môi trường; 

Tài chính; Xây dựng; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TNMT, LAT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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