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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 Điện Biên Phủ, ngày 06 tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi:  
 

Các ông, bà Đào Thị Huyền, Đào Viết Hùng, tổ 1, 
phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ. 

 

Trung tâm Quản lý đất đai nhận được đơn đề nghị của các ông, bà Đào Thị 
Huyền, Đào Viết Hùng, tổ dân phố 1, phường Thanh Trường, thành phố Điện 
Biên Phủ. Nội dung: Đề nghị xem xét để có chính sách bồi thường phù hợp, đảm 
bảo quyền lợi cho người đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà 
nước; đề nghị bồi thường bằng đất tương đương với số diện tích đang sử dụng 
và giao thêm đất cho con để đảm bảo cuộc sống. 

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ quy định của pháp luật và hồ sơ tài 
liệu có liên quan, Trung tâm Quản lý Đất đai trả lời ông, bà như sau: 

1. Thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên, 
có thu hồi đất của các ông, bà Đào Thị Huyền, Đào Viết Hùng, cụ thể: 

- Gia đình ông Đào Viết Hùng – Nông Thị Khánh Vân: Thửa đất số 36, tờ 
bản đồ 19; diện tích thu hồi 337,1m2; loại đất ký hiệu trên bản đồ ODT+BHK. 

Nguồn gốc sử dụng đất: Có GCNQSDĐ số CH38731 được UBND thành 
phố Điện Biên Phủ cấp ngày 23/6/2017, diện tích 300,0 m2, mục đích sử dụng: 
đất ở tại đô thị; Có phiếu ý kiến khu dân cư được UBND phường Thanh Trường 
xác nhận ngày 25/7/2021: Nông trường chia năm 1980 cấp GCNQSDĐ năm 
2003. Diện tích tăng do sai số trong đo đạc gia đình tự khai hoang thêm diện tích 
tăng 37,1m2 đất trồng cây lâu năm. Tình trạng tranh chấp đất đai: không. 

- Gia đình bà Đào Thị Huyền: Thửa đất số 37, tờ bản đồ 19; diện tích thu 
hồi 332,9m2; loại đất ký hiệu trên bản đồ ODT+BHK. 

Nguồn gốc sử dụng đất: Có GCN QSDĐ số CH38732được UBND thành 
phố Điện Biên Phủ cấp ngày 23/6/2017, diện tích 320,0 m2, mục đích sử dụng: 
đất ở tại đô thị; Có phiếu ý kiến khu dân cư được UBND phường Thanh Trường 
xác nhận ngày 25/7/2021: Nông trường chia năm 1980 cấp GCNQSDĐ năm 
2003. Diện tích tăng do sai số trong đo đạc gia đình tự khai hoang thêm diện tích 
tăng 12,9m2 đất trồng cây hàng năm.Tình trạng tranh chấp đất đai: không. 

2. Về đề nghị xem xét để có chính sách bồi thường phù hợp, đảm bảo 
quyền lợi cho người đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước. 

Theo quy định tại Khoản 19, 20 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013: Giá đất là 
giá trị của QSDĐ tính trên một đơn vị diện tích đất. Trong đó, giá trị QSDĐ là 
giá trị bằng tiền của QSDĐ đối với một diện tích đất xác định trong thời hạn 
SDĐ xác định. Nhà nước thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu của mình thông 
qua việc quyết định giá đất. Theo quy định tại Điều 113 và 114 Luật Đất đai 
năm 2013, những “loại” giá đất làm cơ sở trực tiếp và gián tiếp để xác định giá 
đất tính bồi thường khi Nhà nước THĐ là: khung giá đất, bảng giá đất và giá đất 



cụ thể. UBND cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể dưới sự tham mưu của cơ quan 
quản lý đất đai cấp tỉnh. Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp 
tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định 
giá đất cụ thể. Giá đất cụ thể được sử dụng để làm căn cứ tính tiền bồi thường 
khi Nhà nước thu hồi đất... 

Việc xác định giá đất tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nhằm đảm 
bảo nguyên tắc “QSDĐ được pháp luật bảo hộ” được quy định tại khoản 2 Điều 
54 Hiến pháp năm 2013. Mặt khác, việc xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi 
thường về đất cũng hướng đến việc bảo đảm nguyên tắc “việc thu hồi đất phải 
công khai, minh bạch và được bồi thường theo quy định của pháp luật” quy định 
tại khoản 3 Điều 54 Hiến pháp năm 2013. 

Khi thực hiện dự án, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, 
UBND thành phố thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật, đã áp dụng 
chính sách bồi thường, hỗ trợ cao nhất, có lợi nhất cho người dân về đơn giá bồi 
thường, hỗ trợ. 

Việc xác định bồi thường đất ở đô thị theo từng vị trí đã được thực hiện 
đúng theo quy định tại Điều 75, Điều 79 Luật Đất đai, Điều 12 Nghị định số 
47/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 1028/QĐ-UBND ngày 
04/06/2021 của UBND tỉnh Điện Biên V/v Phê duyệt bổ sung giá đất cụ thể để 
tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện: Giải phóng mặt bằng, 
hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn 
đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo 
Cảng hàng không Điện Biên) 

3. Về bố trí tái định cư 

- UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2389/QĐ-UBND ngày 
16/08/2021 V/v Phê duyệt phương án, dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: giải phòng mặt bằng, hỗ 
trợ TĐC theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không ĐB giai đoạn năm 2020 - 
2030 (trên địa bàn Tổ dân phố 01 phường thanh Trường) đợt 26. Theo đó: 

Gia đình các ông, bà bị thu hồi hết đất ở, phải di chuyển chỗ ở. Không còn 
đất ở, nhà ở nào khác trên địa bàn phường, đủ điều kiện giao 01 (một) ô đất tái 
định cư theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP 
ngày 15/5/2014 của Chính phủ. 

- Trường hợp bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư nếu có chênh 
lệch về giá trị thì phần chênh lệch đó được thanh toán bằng tiền theo quy định 
tại khoản 2, Điều 30 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 
của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi 
đất. Do đó, việc các ông, bà đề nghị bồi thường bằng đất tương đương với số 
diện tích đang sử dụng là không có cơ sở giải quyết. 

- Về đề nghị giao đất cho con đã trưởng thành: Gia đình các ông, bà không 
phải là hộ gia đình có nhiều thế hệ nên không đủ điều kiện để được xem xét giao 
đất có thu tiền không thông qua hình thức đấu giá theo quy định tại Điều 5, 
Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh Điện Biên. 



Đề nghị các ông, bà Đào Thị Huyền, Đào Viết Hùng chấp hành Quyết định 
số 2389/QĐ-UBND ngày 16/08/2021 của UBND thành phố, nhận tiền bồi 
thường và bàn giao mặt bằng cho đơn vị theo kế hoạch đã đề ra. 

Trên đây là nội dung trả lời của Trung tâm Quản lý Đất đai đối với đơn đề 
nghị của các ông, bà Đào Thị Huyền, Đào Viết Hùng, tổ dân phố 1, phường 
Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ để các ông, bà được biết và thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:      
- Như trên;  
- UBND thành phố (B/c);                                                   
- Ban tiếp công dân - VP HĐND-UBND TP;    
- UBND phường Thanh Trường; 
- Tổ dân phố 1; 
- Lưu: VT, HSBT.                                                                
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