
UỶ BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-TN&MT  Điện Biên Phủ, ngày       tháng 5 năm 2022 

V/v trả lời nội dung kiến nghị của bà 
Hà Thị Miên, tổ 6, phường Thanh 

Trường, thành phố Điện Biên Phủ. 

  

 
Kính gửi: Bà Hà Thị Miên, tổ 6, phường Thanh Trường, 

thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 
  

Ngày 21/02/2022, UBND thành phố Điện Biên Phủ nhận được đơn của bà 

Hà Thị Miên, tổ 6, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ. UBND 
thành phố có Phiếu đề xuất thụ lý đơn đề nghị số 65/BTCD-XLĐT ngày 

28/02/2022 của Ban tiếp công dân thành phố tham mưu xử lý đơn của công dân. 

UBND thành phố giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với 

các phòng, ban liên quan, UBND phường Thanh Trường kiểm tra, xem xét 

thống nhất hướng xử lý đối với nội dung kiến nghị đề đạt nguyện vọng của bà 

Hà Thị Miên, tổ 6, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, với nội 

dung kiến nghị UBND thành phố Điện Biên Phủ xem xét như sau: 

- Xem xét bồi thường theo giá đất ở, vì theo Điều 20 Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi 

hành một số điều, khoản của Luật Đất đai và đất của con Bà (Nguyễn Văn 

Công) hoàn toàn đủ điều kiện để được công nhận là đất ở. 

- Xem xét việc chi trả các khoản tiền hỗ trợ như: Thuê nhà trọ, tiền lương 

thực hàng tháng, tiền cấp đất nơi ở mới cho con trai của Bà.  

Trên cơ sở Biên bản làm việc ngày 07/4/2022 của phòng Tài nguyên và 

Môi trường thành phố Điện Biên Phủ làm việc với bà Hà Thị Miên, UBND 
thành phố Điện Biên Phủ trả lời Bà như sau: 

1. Xác định về nguồn gốc đất: Theo Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng 

đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được giao kết giữa bên 

tặng cho là ông Nguyễn Văn Thắng là đồng quyền chủ sử dụng đất hợp pháp 

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

"Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất" số: BS 059516; số vào sổ cấp GCN: CH 00717 do UBND huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên cấp ngày 01/9/2014 mang tên người sử dụng đất là 

ông Nguyễn Văn Thắng đồng ý tặng cho ông Nguyễn Văn Công toàn bộ quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền thuộc quyền sử dụng 

của mình tại địa chỉ. Thửa đất số 865, tờ bản đồ số 313-C, thuộc đội 2b, xã 

Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, diện tích 145m
2
, mục đích sử 

dụng đất bằng trồng cây hàng năm khác (BHK), được phòng Công chứng số 1 

tỉnh Điện Biên chứng nhận ngày 25/02/2019. Số công chứng: 316/2019. Quyển 

số 01 TP/CC-SCC/HĐ-CN. 
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2. Quá trình thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư  
Trên cơ sở các Quyết định số 3765/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 của 

UBND thành phố Điện Biên Phủ về việc 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 

phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không 

Điện Biên giai đoạn năm 2020-2030 (trên địa bàn tổ 6, phường Thanh Trường) 

đợt 62. Đối với  ông Nguyễn Văn Công, được xác định tại thửa số 42, tờ bản đồ 

số 27, có số đo diện tích đo đạc là 186,9m
2
. Diện tích thu hồi 186,9m

2 trong đó: 

Đất ở không, đất trồng cây hàng năm theo hiện trạng, diện tích 181,4m
2 bồi 

thường 12.325.000đ/145m
2 (tính thiếu diện tích 36,4m

2
), đất không bồi thường, 

diện tích 5,5m2  (lối đi chung). 

Quyết định số 4485/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND thành phố 

Điện Biên Phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung 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 phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng 

không Điện Biên giai đoạn năm 2020-2030 (trên địa bàn tổ 6, phường Thanh 

Trường) đợt 62-lần 1. Đối với  ông Nguyễn Văn Công, được xác định bổ sung 

9.561.779đ trong đó: Diện tích 181,4m
2 bồi thường 15.419.000

đ (diện tích tính 
thiếu 36,4m

2 = 3.094.000đ
) và tài sản, vật kiến trúc 6.467.779

đ.  

Quyết định số 5069/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND thành phố 

Điện Biên Phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung 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 phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng 

không Điện Biên giai đoạn năm 2020-2030 (trên địa bàn tổ 6, phường Thanh 

Trường) đợt 62-lần 2. Đối với  ông Nguyễn Văn Công, được xác định bổ sung. 
Hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề tìm kiếm việc làm đối với đất trồng cây hàng năm 

là 5.969.600đ và hỗ trợ khuyến khích di chuyển theo tiến độ đối với đất nông 

nghiệp 362.800đ.  

3. Kết quả kiểm tra, rà soát 
3.1. Kết quả kiểm tra, rà soát xem xét nội dung kiến nghị bồi thường theo 

giá đất ở vì theo Điều 20 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất 

đai và đất của con trai Bà hoàn toàn đủ điều kiện để được công nhận là đất ở. 

Sau khi xem xét Điều 20 “Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân 

đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất và không vi 

phạm pháp luật đất đai”, quy định UBND thành phố Điện Biên Phủ xác định 

đây là quy định về điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

không phải là xác định loại đất, do đó việc kiến nghị bồi thường theo giá đất ở 

và đất của con trai Bà hoàn toàn đủ điều kiện để được công nhận là đất ở, là 
không có cơ sở vì: 
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- Theo Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 quy định tại khoản 1 Điều 

11. Căn cứ để xác định loại đất. Việc xác định loại đất theo một trong các căn cứ 

sau đây: 

“1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu 

nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã được cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009; 

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

liền với đất”, khoản 1 Điều 75. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước 

thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích 

quốc gia, công cộng 

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả 

tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng 

nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi 

chung là Giấy chứng nhận)..…” và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 
15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất tại khoản 1 Điều 6. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất 

ở. Việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở quy định tại Điều 79 của 

Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây: 

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam 

khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc 

đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai 

thì việc bồi thường về đất được thực hiện như sau…”: 
- Theo Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất được giao kết giữa bên tặng cho là ông Nguyễn Văn Thắng 

với bên được tặng cho là ông Nguyễn Văn Công được quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp theo "Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" số: BS 

059516; số vào sổ cấp GCN: CH 00717 do UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện 

Biên cấp ngày 01/9/2014, tại địa chỉ. Thửa đất số 865, tờ bản đồ số 313-C, thuộc 

đội 2b, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, diện tích 145m
2
, mục 

đích sử dụng đất bằng trồng cây hàng năm khác (BHK), được phòng Công 

chứng số 1 tỉnh Điện Biên chứng nhận ngày 25/02/2019. Số công chứng: 

316/2019. Quyển số 01 TP/CC-SCC/HĐ-CN. 

3.2. Xem xét việc chi trả các khoản tiền hỗ trợ như: Thuê nhà trọ, tiền 

lương thực hàng tháng, tiền cấp đất nơi ở mới cho con trai của Bà 

Trên cơ sở các Quyết định số 3765/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 đợt 62, 

Quyết định số 4485/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 đợt 62-lần 1, Quyết định số 

5069/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 đợt 62-lần 2 của UBND thành phố Điện Biên 

Phủ về việc phê duyệt phương án, dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư; phê duyệt điều chỉnh, bổ sung 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 phóng mặt 
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bằng, hỗ trợ, tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai 

đoạn năm 2020-2030 (trên địa bàn tổ 6, phường Thanh Trường). Đối với  ông 

Nguyễn Văn Công, được bồi thường về đất, tài sản vật kiến trúc, cây trồng vật 

nuôi, chính sách hỗ trợ và bổ sung hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề tìm kiếm việc 

làm đối với đất trồng cây hàng năm, hỗ trợ khuyến khích di chuyển theo tiến độ 

đối với đất nông nghiệp đúng quy định. Nội dung kiến nghị xem xét việc chi trả 

các khoản tiền hỗ trợ như: Thuê nhà trọ, tiền lương thực hàng tháng, tiền cấp đất 

nơi ở mới cho con trai của Bà là không có cơ sở. 

Như vậy, theo hồ sơ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các giấy 

tờ do Bà cung cấp thì 02 nội dung kiến nghị nêu trên đã được UBND thành phố 

Điện Biên Phủ thực hiện là thấu tình, đạt lý, bảo đảm quyền, lợi ích đối với ông 

Nguyễn Văn Công về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất hợp pháp theo Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được giao kết giữa bên tặng cho là 
ông Nguyễn Văn Thắng với ông Nguyễn Văn Công đồng ý nhận tặng cho "Giấy 

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

đất" số: BS 059516; số vào sổ cấp GCN: CH 00717 do UBND huyện Điện Biên, 

tỉnh Điện Biên cấp ngày 01/9/2014, tại địa chỉ. Thửa đất số 865, tờ bản đồ số 

313-C, thuộc đội 2b, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, diện 

tích 145m2
, mục đích sử dụng đất bằng trồng cây hàng năm khác (BHK), được 

phòng Công chứng số 01 tỉnh Điện Biên chứng nhận ngày 25/02/2019. Số công 

chứng: 316/2019. Quyển số 01 TP/CC-SCC/HĐ-CN.. 

Do vậy, 02 (hai) nội dung kiến nghị trên là không có cơ sở và không được 

xem xét giải quyết. UBND thành phố Điện Biên Phủ trả lời bà Hà Thị Miên, tổ 

6, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên để Bà được 

biết và thực hiện theo đúng quy định./. 
 
Nơi nhận:                                                                    
- Như trên; 
- TT Thành ủy; 
- TT HĐND thành phố; 
- Lãnh đạo UBND thành phố; 
- TTra thành phố; 
- UBND phường Thanh trường; 
- Lưu: VT, HS, BTD thành phố. 
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