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thành phố Điện Biên Phủ. 

  

Ngày 27/4/2022, UBND thành phố Điện Biên Phủ nhận được đơn của ông 
Tạ Văn Khiển (đại diện), bản Hoong En, phường Nam Thanh, thành phố Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên kiến nghị xem xét hỗ trợ suất tái định cư tối thiểu theo 

điểm 4 Điều 19 Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc ban hành quy định chi tiết một só nội dung về bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên. UBND 

thành phố có Phiếu thụ lý đơn đề nghị số 153/BTCD-XLĐT ngày 12/5/2022 của 

Ban tiếp công dân thành phố đề xuất, giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ 

trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan, UBND phường Nam Thanh kiểm tra 

xem xét tham mưu UBND thành phố trả lời theo quy định của pháp luật. 

 Trên cơ sở Biên bản ngày 25/5/2022 của phòng Tài nguyên và Môi trường 

thành phố Điện Biên Phủ làm việc với ông Tạ Văn Khiển về nội dung xem xét  
hỗ trợ suất tái định cư tối thiểu theo điểm 4 Điều 19 Quyết định số 10/QĐ-
UBND ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh Điện Biên vì: Giá trị chênh lệch tiền đất 

ở được bồi thường và đất ở được giao quá lớn không đủ khả năng tài chính để 

thanh toán đồng thời giá trị tiền đất ở được bồi thường đều dưới giá trị suất tái 

định cư tối thiểu. 

 Theo hồ sơ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các giấy tờ của 

gia đình cung cấp và sau khi xem xét nội dung đơn kiến nghị của Ông. UBND 

thành phố Điện Biên Phủ trả lời Ông như sau: 

1. Quá trình thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

- Trên cơ sở Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của UBND 

thành phố Điện Biên Phủ về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ Dự án 

đầu tư xây dựng Khu tái định cư các hộ dân đường 15m từ cầu A1 xuống cầu C4  

thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (đợt 7) như sau: 

+ Hộ ông Tạ Văn Khiển được xác định đất tại thửa số 15, tờ bản đồ số 3, 

có số đo diện tích đo đạc là 163,3m
2 trong đó: Đối với diện tích đất thu hồi 

163,3m2 được bồi thường đất ở đô thị đường tiếp giáp đường đất,đường cấp phối 

từ 3m đến dưới 5m, vị trí 1.  
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Đối với tài sản-vật kiến trúc- cây trồng vật nuôi trên đất không có. Hộ gia 

đình bị thu hồi hết đất ở, không có nhà ở trên đất, không phải di chuyển chỗ ở, 

hộ gia đình không còn đất ở, nhà ở nào khác trên địa bàn phường theo Công văn 

số 20/CV-TTPTQDĐ ngày 29/3/2921 xác nhận. Đủ điều kiện giao 01 suất đất 

có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 79, Luật Đất đai năm 2013 và 

Điều 6 Nghị định 47/NĐ-CP ngày 15/5/2014. 

+ Hộ ông Tạ Duy Hưng được xác định đất tại thửa số 01, 10, tờ bản đồ số 

3, có số đo diện tích đo đạc là 120,6m
2 trong đó: Đối với diện tích đất thu hồi 

được bồi thường đất ở đô thị 102,4m
2
, thửa số 10 (ODT), đường tiếp giáp đường 

đất, đường cấp phối từ 3m đến dưới 5m, vị trí 1, bồi thường đất trồng cây hàng 

năm thửa số 01, diện tích 18,2m
2.  

Đối với tài sản-vật kiến trúc- cây trồng vật nuôi trên đất không có. Hộ gia 

đình bị thu hồi hết đất ở, không có nhà ở trên đất, không phải di chuyển chỗ ở, 

hộ gia đình không còn đất ở, nhà ở nào khác trên địa bàn phường theo Công văn 

số 20/CV-TTPTQDĐ ngày 29/3/2921 xác nhận. Đủ điều kiện giao 01 suất đất 

có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 79, Luật Đất đai năm 2013 và 

Điều 6 Nghị định 47/NĐ-CP ngày 15/5/2014. 

+ Hộ ông Tạ Thị Hải được xác định đất tại thửa số 8, 9, tờ bản đồ số 3, có 

số đo diện tích đo đạc là 111,5m
2 trong đó: Đối với diện tích đất thu hồi được 

bồi thường đất ở đô thị 104,3m
2 (ODT), đường tiếp giáp đường đất, đường cấp 

phối từ 3m đến dưới 5m, vị trí 1, bồi thường đất trồng cây hàng năm thửa số 8, 

diện tích 7,2m
2.  

Đối với tài sản - vật kiến trúc - cây trồng vật nuôi trên đất không có. Hộ 

gia đình bị thu hồi hết đất ở, không có nhà ở trên đất, không phải di chuyển chỗ 

ở, hộ gia đình không còn đất ở, nhà ở nào khác trên địa bàn phường theo Công 

văn số 20/CV-TTPTQDĐ ngày 29/3/2921 xác nhận. Đủ điều kiện giao 01 suất 

đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 79, Luật Đất đai năm 2013 và 

Điều 6 Nghị định 47/NĐ-CP ngày 15/5/2014. 

+ Hộ gia đình ông Phí Văn Sáu được xác định đất tại thửa số 17, tờ bản đồ 

số 3, có số đo diện tích đo đạc là 85,5m
2 trong đó: Đối với diện tích đất thu hồi 

được bồi thường đất ở đô thị 81,1m
2 (ODT), đường tiếp giáp đường đất, đường 

cấp phối từ 3m đến dưới 5m, vị trí 1, bồi thường đất trồng cây hàng năm diện 

tích 0,4m2.  

Đối với tài sản-vật kiến trúc- cây trồng vật nuôi trên đất không có. Hộ gia 

đình bị thu hồi hết đất ở, không có nhà ở trên đất, không phải di chuyển chỗ ở, 

hộ gia đình không còn đất ở, nhà ở nào khác trên địa bàn phường theo Công văn 

số 20/CV-TTPTQDĐ ngày 29/3/2921 xác nhận. Đủ điều kiện giao 01 suất đất 

có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 79, Luật Đất đai năm 2013 và 

Điều 6 Nghị định 47/NĐ-CP ngày 15/5/2014. 

Như vậy, xác định các hộ gia đình gồm: Hộ ông Tạ Văn Khiển, Tạ Duy 

Hưng, bà Tạ Thị Hải và ông Phí Văn Sáu được bồi thường đất ở đô thị không có 
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nhà ở trên đất tại Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của UBND 

thành phố Điện Biên Phủ là đúng hiện trạng. 

2. Về việc giao đất tái định cư  

 Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 quy định tại Điều 86. Bố trí tái định cư cho 

người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở. 

 Xác định ông Tạ Văn Khiển, Tạ Duy Hưng, bà Tạ Thị Hải và ông Phí 
Văn Sáu là người có đất ở thu hồi không có nhà ở trên đất, không thuộc đối 

tượng phải di chuyển chỗ ở, không được bố trí tái định cư theo quy định. 

Do vậy, việc các ông (bà) kiến nghị UBND thành phố Điện Biên Phủ xem 

xét hỗ trợ suất tái định cư tối thiểu theo điểm 4 Điều 19 Quyết định số 10/QĐ-
UBND ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh Điện Biên là không có cơ sở và không 
được xem xét giải quyết. UBND thành phố Điện Biên Phủ trả lời ông (bà) Tạ 

Văn Khiển, Tạ Duy Hưng, bà Tạ Thị Hải và ông Phí Văn Sáu, bản Hoong En, 

phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên để các ông (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; 
- Lưu: VT, HS, BTD thành phố. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Đạt Long 
 


