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BÁO CÁO  

Kết quả kiểm tra mốc giới, ranh giới của một số hộ dân có đất bị thu hồi  

theo Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2005 của                

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đang có khiếu nại, tố cáo kéo dài  

 

 

Kính gửi: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình 

Văn phòng Chính phủ có Công văn số 846/VPCP-V.I ngày 06 tháng 02 tháng 

2020 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương 

Hòa Bình giao Bộ Tài nguyên và Môi trường: “kiểm tra lại mốc giới, ranh giới 

của một số hộ dân có đất bị thu hồi theo Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 14 

tháng 9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đang có khiếu nại, tố cáo 

kéo dài tại Dự án tiểu khu tái định cư Khối 2, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng 

Sơn theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Kết luận thanh tra số 2318/KL-

TTCP ngày 23 tháng 12 năm 2019; trao đổi với Thanh tra Chính phủ và Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn, thống nhất biện pháp giải quyết dứt điểm vụ việc”.  

Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ 

kết quả thực hiện như sau: 

I. Công tác chuẩn bị 

1.1. Thành lập Đoàn công tác  

Thực hiện nhiệm vụ Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường đã chủ động báo cáo Ban Nội chính Trung ương1, làm việc 

với Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Thanh tra Chính phủ2 để nắm bắt tình hình và 

xây dựng kế hoạch thực hiện.   

Ngày 26 tháng 8 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban 

hành Quyết định số 1882/QĐ-BTNMT thành lập Đoàn công tác để thực hiện  

nhiệm vụ kiểm tra lại mốc giới, ranh giới của một số hộ dân có đất bị thu hồi theo 

Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1808/QĐ-UBND-XD) đang có 

khiếu nại, tố cáo kéo dài tại Dự án tiểu khu tái định cư Khối 2, phường Vĩnh Trại, 

thành phố Lạng Sơn theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Kết luận thanh tra 

số 2318/KL-TTCP ngày 23 tháng 12 năm 2019. Trong thành phần Đoàn công tác 

                    
1
 Làm việc với Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương ngày 13 tháng 8 năm 2020 

2
 Làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Thanh tra Chính phủ ngày 21 tháng 8 năm 2020  
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có đại diện Ban Nội chính Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn.  

Ngày 31 tháng 8 năm 2020, Đoàn công tác ban hành Công văn số 

01/TCQLĐĐ-ĐCT về kế hoạch làm việc của Đoàn công tác. 

Ngày 01 tháng 9 năm 2020, Đoàn công tác tiến hành làm việc với UBND tỉnh 

Lạng Sơn và đại diện các hộ dân theo kế hoạch, ghi nhận ý kiến và tiếp nhận các 

tài liệu có liên quan đến ranh giới, mốc giới của Dự án do các hộ dân cung cấp; đối 

chiếu và thu thập tài liệu chính thức (bản chính, bản sao) từ UBND tỉnh Lạng Sơn 

để phục vụ việc kiểm tra. 

Ngày 10 tháng 9 năm 2020, Tổng cục Quản lý đất đai ban hành Quyết định số 

218/QĐ-TCQLĐĐ trưng cầu đơn vị đo đạc là Công ty TNHH một thành viên Tài 

nguyên và Môi trường Việt Nam. 

Từ ngày 14 tháng 9 năm 2020 đến ngày 15 tháng 9 năm 2020, Đoàn công tác 

tiến hành làm việc với đại diện các hộ dân và UBND tỉnh Lạng Sơn để thông báo 

kế hoạch và quy trình thực hiện việc kiểm tra ranh giới mốc giới; thực hiện đo đạc 

tại thực địa cùng với đại diện các hộ dân và UBND tỉnh Lạng Sơn.  

Trong quá trình làm việc, Đoàn công tác đều thực hiện việc lập biên bản làm 

việc với đại diện các hộ dân và UBND tỉnh Lạng Sơn. 

1.2. Mục tiêu nhiệm vụ:  

Đoàn công tác do Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định thành lập không 

giải quyết khiếu nại của các hộ dân.  

Đoàn công tác có nhiệm vụ: Kiểm tra ranh giới, mốc giới tại thực địa Khu dân 

cư khối 2, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn để phát hiện việc thu hồi đất có 

vượt quá phạm vi ranh giới, mốc giới, dẫn đến tăng diện tích đất thu hồi (lấy thêm 

vào diện tích đất của các hộ dân không nằm trong ranh giới thu hồi đất) so với 

Quyết định thu hồi đất số 1808/QĐ-UBND-XD của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

1.3. Thời gian thực hiện: Tháng 9 năm 2020. 

1.4.  Địa điểm thực hiện:  

- Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn; 

- Trụ sở UBND phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn; 

- Thực địa Khu dân cư khối 2, phường Vĩnh Trại. 

II. Phương pháp kiểm tra, giải pháp kỹ thuật   

2.1. Phương pháp:  

- Thu thập tài liệu, hồ sơ có liên quan; 

- Ghi nhận ý kiến của đại diện các hộ dân; 
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- Đề xuất giải pháp kỹ thuật; 

- Thực hiện đo đạc thực địa. 

2.2. Xác định giải pháp kỹ thuật:  

a) Thu thập tài liệu, hồ sơ có liên quan 

Sau khi nghiên cứu toàn bộ hồ sơ Dự án, Đoàn công tác đã lựa chọn các tài 

liệu, hồ sơ có liên quan đến việc xác định  ranh giới, mốc giới thu hồi đất gồm các 

tài liệu sau: 

- Quyết định số 1924/QĐ-UB-XD ngày 08 tháng 12 năm 2004 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Tiểu khu tái định cư 

khối 2 phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn (sau đây gọi tắt là Quyết định số 

1924/QĐ-UB-XD). 

- Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Tiểu khu tái định cư khối 2 phường Vĩnh 

Trại, thành phố Lạng Sơn. 

- Quyết định số 1808/QĐ-UBND-XD ngày 14 tháng 9 năm 2005 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc thu hồi đất và giao UBND thành phố Lạng Sơn để chỉnh trang, 

phát triển đô thị và quy hoạch khu dân cư tại khối 2, phường Vĩnh Trại, thành phố 

Lạng Sơn. 

- Bản trích đo địa chính khu đất tỷ lệ 1/500 do Phòng Tài nguyên và Môi trường 

thành phố Lạng Sơn lập ngày 19 tháng 5 năm 2005. 

- Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2013 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn (Sau đây gọi tắt là Quyết định số 10/QĐ-UBND) về việc  thu hồi 2.612,6 

m
2
 đất thuộc Dự án kè suối Lao Ly và dự án xây dựng đường Bà Triệu (đoạn IV) 

tại khối 2 phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và giao cho UBND thành phố 

Lạng Sơn (giao đất bổ sung) để thực hiện Dự án: Chỉnh trang phát triển đô thị và 

quy hoạch khu dân cư khối 2, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn 

- Trích đo địa chính khu đất số 25, tỷ lệ 1/500, do Văn phòng Đăng ký quyền sử 

dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 26 tháng 12 năm 2012. 

- Quyết định số 2364/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2013 của UBND thành 

phố Lạng Sơn về việc thu hồi 542,85 m
2
 đất của ông Mai Đức Lâm và bà Vi Thị 

Huyền để thực hiện Dự án Chỉnh trang, phát triển đô thị và quy hoạch khu dân cư tại 

khối 2, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (sau đây gọi tắt là 

Quyết định số 2364/QĐ-UBND). 

- Trích lục bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/500, do Văn phòng Đăng ký quyền 

sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Lạng Sơn lập ngày 14 

tháng 01 năm 2013. 
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b) Thu thập ý kiến  của các hộ dân về ranh giới, mốc giới 

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác ngày 01 tháng 9 năm 2020, đại diện các hộ 

dân đã phát biểu ý kiến và giao nộp một số tài liệu liên quan đến mốc giới, ranh giới, 

trong đó đã thể hiện: 

Theo Quyết định 1808/QĐ-UBND-XD thì phía Đông, giáp đường Bà Triệu, 

mốc giáp kè suối Lao Ly có chiều dài 68,5 mét, Phía Tây giáp đường Bắc Sơn tính từ 

Kè suối Lao Ly có chiều dài 8,8 mét. Tuy nhiên, tại Biên bản đối thoại ngày 13 tháng 

6 năm 2018 với UBND tỉnh Lạng Sơn do Phó chủ tịch UBND tỉnh Lý Vinh Quang 

chủ trì và Biên bản ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Tổ công tác 2099 và Văn bản 

871/UBND-TCD ngày 29 tháng  8 năm 2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc trả lời 

đơn của một số hộ dân thì cạnh này có chiều dài là 14,55 mét (cạnh phía tây), cạnh 

phía đường Bà Triệu là 88,09 mét (cạnh phía đông). Các hộ dân cho rằng do tăng 

chiều dài các cạnh phía tây và phía đông dẫn đến tổng diện tích của khu đất thực hiện 

dự án là 34.293 m
2
, như vậy, UBND tỉnh Lạng Sơn đã thu hồi thêm vào đất của người 

dân là 8.601,9 m
2
. 

c) Xác định giải pháp kỹ thuật kiểm tra 

* Kết quả kiểm tra các tài liệu cho thấy có một số điểm chưa thống nhất như sau: 

+ Về số liệu diện tích: Tổng diện tích đất thu hồi lớn hơn diện tích theo quyết 

định phê duyệt quy hoạch là 142,55 m
2
, cụ thể: Tổng diện tích khu đất theo quy 

hoạch3 là 28.704 m
2 
; Tổng diện tích thu hồi4 là: 28.846,55 m

2
   

 + Về ranh giới, mốc giới: Quyết định 1808/QĐ-UBND-XD mô tả vị trí khu đất 

có phía Bắc giáp đất đã giao cho dự án kè suối Lao Ly. Tuy nhiên, theo ranh giới khu 

đất xác định theo đường viền đỏ trên bản trích đo địa chính khu đất kèm theo Quyết 

định 1808/QĐ-UBND-XD thì phía Bắc của khu đất giáp đất đã giao cho dự án kè suối 

Lao Ly và giáp đất của hộ ông Mai Đức Lâm. 

Khoản 1.4 mục 1 Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 

1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10000 ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-

BTNMT ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định: 

“1.4. Bản đồ địa chính các tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 

1:10000, bản trích đo địa chính (sau đây gọi chung là bản đồ địa chính) là tài liệu 

của Quốc gia, được thành lập nhằm mục đích:  

(1) Làm cơ sở để thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất (hay gọi tắt là đăng ký 

đất đai), giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, cấp 
                    
3
 Được phê duyệt tại Quyết định số 1924/QĐ-UB-XD 

4
 Được phê duyệt tại các quyết định: Quyết định số 1808/QĐ-UBND-XD thu hồi 25.691,1 m2 

đất; Quyết định số 10/QĐ-UBND thu hồi 2.612,6 m2 đất; Quyết định số 2364/QĐ-UBND thu 

hồi 542,85 m2 đất 
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mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, giấy chứng nhận quyền sở 

hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật.  

(2) Xác nhận hiện trạng về địa giới hành chính xã, phường, thị trấn; quận, 

huyện, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là huyện); tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương (gọi chung là tỉnh).  

(3) Xác nhận hiện trạng, thể hiện biến động và phục vụ cho chỉnh lý biến 

động của từng thửa đất trong từng đơn vị hành chính xã.  

(4) Làm cơ sở để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng 

các khu dân cư, đường giao thông, cấp thoát nước, thiết kế các công trình 

dân dụng và làm cơ sở để đo vẽ các công trình ngầm.  

(5) Làm cơ sở để thanh tra tình hình sử dụng đất và giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, tranh chấp đất đai.  

(6) Làm cơ sở để thống kê và kiểm kê đất đai.  

(7) Làm cơ sở để xây dựng cở sở dữ liệu đất đai các cấp”. 

Khoản 1 Điều 7 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định “Hồ sơ địa chính làm cơ sở 

để xác định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền 

với đất, xác định quyền và nghĩa vụ của người được Nhà nước giao quản lý đất 

theo quy định của pháp luật đất đai”. 

Tại Điều 1 của Quyết định số 1808/QĐ-UBND-XD quy định “Ranh giới khu 

đất được xác định theo đường viền đỏ trên bản đồ trích đo địa chính khu đất tỷ lệ 

1/500 do phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố lập ngày 15 tháng 5 năm 

2005 từ các tờ bản đồ số 19, 20, 21; bản đồ địa chính phường Vĩnh Trại đo đạc 

năm 1997, được UBND phường Vĩnh Trại xác nhận ngày 7 tháng 6 năm 2005 

(kèm theo Quyết định này).” 

Ngày 01 tháng 8 năm 2014, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 

773/QBND-KTN về việc đính chính Quyết định số 1808/QĐ-UBND-XD ngày 14 

tháng 9 năm 2005 của UBND Tỉnh đính chính “Ranh giới khu đất được xác định 

theo đường viền đỏ trên bản đồ trích đo địa chính khu đất tỷ lệ 1/500 do phòng Tài 

nguyên và Môi trường thành phố lập ngày 19 tháng 5 năm 2005…” 

Về mặt kỹ thuật thì không thể xác định được vị trí chính xác của ranh giới, 

mốc giới thửa đất khi chỉ có một yếu tố là kích thước cạnh thửa đất (ví dụ, xuất 

phát từ kè suối Lao Ly cạnh đầu tiên là 13 mét, nhưng không có thông tin về góc 

phương vị thì không thể xác định được hướng đi của cạnh thửa) 
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Như vậy, để xác định ranh giới, mốc giới khu đất chính xác thì phải căn cứ 

vào đường viền đỏ trên bản đồ trích đo địa chính kèm theo Quyết định số 

1808/QĐ-UBND-XD. 

Quá trình thực hiện dự án Tiểu khu tái định cư khối 2 phường Vĩnh Trại, thành 

phố Lạng Sơn theo Quyết định số 1924/QĐ-UB-XD, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban 

hành 02 quyết định thu hồi đất gồm: Quyết định số 1808/QĐ-UBND-XD; Quyết định 

số 10/QĐ-UBND;  UBND thành phố Lạng Sơn ban hành Quyết định số 2364/QĐ-

UBND ngày 03 tháng 9 năm 2013 về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Chỉnh trang, 

phát triển đô thị và quy hoạch khu dân cư tại khối 2, phường Vĩnh Trại, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.  

* Khảo sát hiện trạng tại thực địa : Dự án đã tiến hành xây dựng hạ tầng, đường 

giao thông và xây dựng nhà ở, không xác định được vị trí giáp ranh giữa các Quyết 

định thu hồi đất tại thực địa.  

* Giải pháp kỹ thuật:   

Trên cơ sở kết quả rà soát hồ sơ, tài liệu pháp lý liên quan đến ranh giới, mốc 

giới của Dự án và khảo sát hiện trạng Dự án tại thực địa, Đoàn công tác thực hiện các 

bước công việc sau : 

Bước 1: Tiến hành đo đạc ranh giới, mốc giới đã thu hồi của toàn bộ Dự án (bao 

gồm cả 03 quyết định) để thành lập Bản đồ đo đạc hiện trạng mốc giới, ranh giới 

khu đất. 

Bước 2: Thực hiện số hóa, chuyển hệ tọa độ, chồng ghép ranh giới thu hồi đất 

theo Quyết định số 1808/QĐ-UBND-XD lên Bản đồ đo đạc hiện trạng mốc giới, 

ranh giới khu đất để làm cơ sở xem xét việc thực hiện thu hồi đất theo Quyết định 

1808/QĐ-UBND-XD của các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn. 

III. Kết quả thực hiện 

3.1. Nhân lực, trang thiết bị kỹ thuật dùng trong kiểm tra 

- Về nhân lực: Tổ đo đạc gồm 04 người thuộc biên chế của Công ty TNHH 

một thành viên Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, trong đó có 03 kỹ sư trắc địa 

và 01 cán bộ trung cấp địa chính. 

- Trang thiết bị kỹ thuật: 

+ 01 máy định vị toàn cầu GNSS (Global Navigation Satellite System) M5+ 

của hãng CHCNAV; 

+ 01 máy toàn đạc điện tử Total Station TOPCON ESWL-0367; 

+ Phần mềm đồ họa Microstation V8; 

+ Phần mềm xử lý số liệu TOP2ASC. 

- Sai số cho phép:  
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+ Đối với máy toàn đạc điện tử: Sai số vị trí điểm 7cm; sai số chênh lệch giá 

trị góc giữa các lần đo là 8 giây. 

+ Đối với máy định vị toàn cầu GNSS: Sai số vị trí điểm 7cm; lời giải được 

chấp nhận Fixed; Ratio > 1,5; Rms < 20 mm + 4.D mm (D tính bằng km); 

Reference Variance <30,0; RDOP <0,1. 

Kết quả đo đạc, số hóa, chuyển hệ tọa độ và chồng ghép bản đồ đã được đơn 

vị thực hiện kiểm tra theo quy định tại Thông tư 49/2016/TT-BTNMT và đảm bảo 

sản phẩm đạt yêu cầu theo quy định sai số nêu trên và quy định về độ chính xác 

bản đồ địa chính tại Thông tư 25/2014/TT-BTNMT.  

3.2. Kết quả kiểm tra 

Kết quả kiểm tra được thể hiện trên Bản đồ đo đạc hiện trạng mốc giới, ranh 

giới khu đất và chồng ghép ranh giới số hóa theo Quyết định số 1808/QĐ-UBND-

XD thuộc Dự án chỉnh trang phát triển đô thị và quy hoạch khu dân cư khối 2 phường 

Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn do Công ty TNHH một thành viên Tài 

nguyên và Môi trường Việt Nam đo vẽ ngày 14-15 tháng 9 năm 2020, duyệt ngày 06 

tháng 10 năm 2020 (kèm theo Báo cáo này). Cụ thể như sau: 

a) Về diện tích 

- Diện tích theo Quyết định 1924/QĐ-UB-XD là 28.704 m
2
; 

- Diện tích đo đạc hiện trạng toàn bộ dự án đã thu hồi là: 28.637,8 m
2
 

- Diện tích thu hồi theo Quyết định số 1808/QĐ-UBND-XD là 25.691,1 m
2
; 

- Diện tích ranh giới thu hồi theo bản Trích đo địa chính kèm theo Quyết định 

1808/QĐ-UBND-XD sau khi Đoàn công tác thực hiện số hóa là 25.683,7 m
2
; 

- Diện tích đo đạc theo mốc giới các hộ dân xác định là 21.993,8 m
2
 (Diện tích 

này bao gồm cả diện tích thu hồi bổ sung 2.612,6 m
2
 theo Quyết định số 10/QĐ-

UBND ngày 05 tháng 01 năm 2013 và phần lớn diện tích nhà ông Mai Đức Lâm 

(diện tích nhà ông Mai Đức Lâm có một phần nhỏ nằm ở ta-luy âm kè suối Lao Ly và 

1 phần nhỏ nằm trong diện tích xây dựng đường Bà Triệu). 

b) Về vị trí ranh giới, mốc giới 

- Phía Bắc: Ranh giới hiện trạng Dự án được đo đạc theo kè suối Lao Ly. 

Ranh giới phía Bắc theo Quyết định 1808/QĐ-UBND-XD giáp đất đã thu hồi để 

xây dựng kè suối Lao Ly và đất nhà ông Mai Đức Lâm.  

- Phía Đông: Ranh giới hiện trạng được đo đạc bắt đầu từ mép kè suối Lao Ly 

giáp với đường Bà Triệu chạy dọc theo phía Nam. Ranh giới theo Quyết định 

1808/QĐ-UBND-XD bắt đầu từ đất nhà ông Mai Đức Lâm chạy dọc theo phía Nam, 

giáp với đất dự án xây dựng đường Bà Triệu  đã thu hồi theo Quyết định số 10/QĐ-

UBND. 
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- Phía Nam: Ranh giới hiện trạng thu hồi đất chạy theo đường 03 mét, giáp khu 

dân cư. Ranh giới theo Quyết định 1808/QĐ-UBND-XD cũng chạy dọc theo đường 

03 mét và giáp khu dân cư. Ranh giới hiện trạng thu hồi đất của Dự án nằm phía trong  

và cách ranh giới theo Quyết định 1808/QĐ-UBND-XD từ 0,2 mét cho đến 0,8 mét.  

- Phía Tây: Ranh giới hiện trạng phía Tây giáp đường Bắc Sơn. Mốc giới thu hồi 

thực tế nằm trên khu vực đã xây vỉa hè nên không xác định được chính xác vị trí nên 

UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ xác định được đến mép vỉa hè của đường. Do đó, vị trí mốc 

giới phía Tây trên Bản đồ đo đạc hiện trạng mốc giới, ranh giới khu đất bị hụt vào 

trong so với mốc giới của Quyết định số 1808/QĐ-UBND-XD là 8,76 mét. 

VI. Nhận xét 

1. Về diện tích 

- Diện tích thu hồi thực tế của toàn Dự án là 28.637,8 m
2
, nhỏ hơn Diện tích 

28.704 m
2 
theo Quyết định 1924/QĐ-UB-XD là 66,2 m

2
. Sự chênh lệch diện tích 66,2 

m
2
 này là do sai số trong quá trình triển khai thực hiện từ các Quyết định ra thực địa 

và do sai số trong các lần đo đạc. Sai số này là không thể tránh khỏi và nằm trong 

phạm vi cho phép. 

- Diện tích Đoàn công tác thực hiện số hóa từ bản Trích đo địa chính kèm theo 

Quyết định 1808/QĐ-UBND-XD là 25.683,7 m
2
, nhỏ hơn diện tích 25.691,1 m

2
 theo 

Quyết định 1808/QĐ-UBND-XD là 7.4 m
2
. Sự chênh lệch này là do số hóa từ bản 

Trích đo địa chính kèm theo Quyết định 1808/QĐ-UBND-XD đã cũ, bị co, gấp nếp 

dẫn đến có sai số. Sai số này nằm trong phạm vi cho phép. 

- Diện tích đo đạc theo mốc giới các hộ dân xác định là 21.993,8 m
2
 (Diện tích 

này bao gồm cả diện tích thu hồi bổ sung 2.612,6 m
2
 theo Quyết định số 10/QĐ-

UBND ngày 05 tháng 01 năm 2013 và  phần lớn diện tích nhà ông Mai Đức Lâm), 

nhỏ hơn diện tích 25.691,1 m
2
 theo Quyết định 1808/QĐ-UBND-XD là 3.697,3 m

2
. 

Như vậy, nếu xác định vị trí mốc giới, ranh giới theo cách các hộ dân hiểu thì dẫn tới 

diện tích thu hồi thực tế nhỏ hơn rất nhiều so với diện tích thu hồi nêu tại Quyết định số 

1808/QĐ-UBND-XD. 

2. Về ranh giới 

- Phía Bắc: Ranh giới của Quyết định 1808/QĐ-UBND-XD nằm trong ranh giới 

thu hồi đất thực tế, giáp với ranh giới khu đất xây dựng kè suối Lao Ly và đất nhà ông 

Mai Đức Lâm. 

- Phía Đông: Ranh giới của Quyết định 1808/QĐ-UBND-XD nằm trong ranh 

giới thu hồi đất thực tế và giáp với diện tích đất xây dựng đường Bà Triệu. 

- Phía Nam: Ranh giới của Quyết định 1808/QĐ-UBND-XD nằm ngoài ranh 

giới thu hồi đất thực tế (cách từ 0,2 mét đến 0,8 mét) và giáp khu dân cư. 
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- Phía Tây: Do vị trí mốc thu hồi đất đã xây vỉa hè nên không xác định được 

chính xác mốc giới thu hồi đất thực tế tại thực địa, UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ xác định 

đến sát mép vỉa hè nên vị trí mốc giới phía Tây trên bản đồ bị hụt vào trong so với 

mốc giới của Quyết định số 1808/QĐ-UBND-XD là 8,76 mét. Tuy nhiên, trên Bản 

đồ đo đạc hiện trạng mốc giới, ranh giới khu đất thể hiện ranh giới theo Quyết 

định số 1808/QĐ-UBND-XD ra đến lòng đường Bắc Sơn. Do vậy, trong trường hợp 

xác định chính xác được vị trí thu hồi thực tế trên vỉa hè thì ranh giới thu hồi thực tế 

vẫn nằm trong ranh giới theo Quyết định 1808/QĐ-UBND-XD. 

3. Kết luận 

Kết quả kiểm tra cho thấy ranh giới thu hồi đất thực tế cơ bản phù hợp với ranh 

giới thu hồi đất theo Quyết định 1808/QĐ-UBND-XD. Không phát hiện UBND tỉnh 

Lạng Sơn thu hồi đất vượt ra ngoài ranh giới theo Quyết định 1808/QĐ-UBND-XD. 

4. Đề nghị 

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị : 

- UBND tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận kết quả đo đạc phục vụ công tác giải quyết 

khiếu nại, tố cáo của công dân (Tài liệu gồm: Bản đồ đo đạc hiện trạng mốc giới, 

ranh giới khu đất; bản mô tả ranh giới, mốc giới; hồ sơ kiểm tra nghiệm thu) và 

thanh toán chi phí đo đạc cho Công ty TNHH một thành viên Tài nguyên và Môi 

trường Việt Nam. 

- Thanh tra Chính phủ bố trí tiếp công dân về nội dung Kết luận Thanh tra số 

2318/KL-TTCP ngày 23 tháng 12 năm 2019. 

Trên đây là kết quả kiểm tra lại mốc giới, ranh giới của một số hộ dân có đất bị 

thu hồi theo Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2005 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn đang có khiếu nại, tố cáo kéo dài tại Dự án tiểu khu tái định cư Khối 

2, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ 

tại Kết luận thanh tra số 2318/KL-TTCP ngày 23 tháng 12 năm 2019. Bộ Tài 

nguyên và Môi trường báo cáo Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ xem xét, 

quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c); 

- Ban Nội chính Trung ương; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Thanh tra Chính phủ; 

- UBND tỉnh Lạng Sơn; 

- Sở TNMT tỉnh Lạng Sơn; 

- Lưu: VT, TCQLĐĐ (CĐKĐĐ). 

KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 
Lê Minh Ngân 
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