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                  Kính gửi: Bà Lê Thị Thanh Bình, Vũ Thị Thuý Hạnh, tổ dân phố 

7, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ 
  

UBND thành phố nhận được đơn của bà Lê Thị Thanh Bình, Vũ Thị Thuý 

Hạnh, tổ dân phố 7, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. Sau khi xem 
xét nội dung đơn, ngày 29/4/2022 UBND thành phố Điện Biên Phủ 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 10/6/2022 của phòng Tài nguyên và Môi trường 

thành phố Điện Biên Phủ, làm việc với bà bà Lê Thị Thanh Bình (đại diện) đã xác 

định làm rõ số tiền chênh lệch bà Lê Thị Thanh Bình phải nộp là 347.300.000đ. Vì 
chưa được hưởng chế độ hỗ trợ suất tái định cư tối thiểu và truy thu 100% tiền sử 

dụng đất đối với số diện tích 41,5m2 của ông Vũ Văn Phúc và diện tích 24,5m2 
trong tổng số diện tích 41,5m2 của bà Vũ Thị Thuý Hạnh có nguồn gốc là đất có 
nhà ở từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2007 là đất thừa kế.  

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

đình Bà cung cấp và sau khi kiểm tra, xem xét hồ sơ. UBND thành phố Điện Biên 

Phủ trả lời Bà như sau: 

1. Xác định về nguồn gốc đất 

- Theo Hợp đồng CNQSD đất số 82/HĐ ngày 14/3/2002 được UBND huyện 

Điện Biên ký xác nhận việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bên chuyển 

nhượng ông Vũ Trường Sơn với bên nhận chuyển nhượng ông Vũ Văn Tấn. Diện 

tích 166m2 (đất thổ cũ). 

- Trên cơ sơ lời chứng của Chủ tịch UBND phường Nam Thanh, thành phố 

Điện Biên Phủ và Văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế một phần quyền sử 

dụng đất theo văn bản họp gia đình từ chối nhận di sản thừa kế được UBND 

phường Nam Thanh chứng thực số 01 quyển 1-ST ngày 28/10/2021 và  đến ngày 

08/11/2021, tại Trụ sở UBND phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên, bà Vũ Thị Thúy Hạnh, ông Vũ Văn Phúc thực hiện việc khai nhận di 

sản thừa kế và thỏa thuận việc phân chia di sản thừa kế thống nhất như sau: 

+ Về đất: Thống nhất chia thửa đất mà mỗi người được hưởng trong khối di 

sản thừa kế do ông Vũ Văn Tấn để lại thành 2 (hai) phần bằng nhau, bà Vũ Thị 
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Thúy Hạnh sử dụng 1/2 (một phần hai) thửa đất, ông Vũ Văn Phúc sử dụng 1/2 

(một phần hai) thửa đất. 

+ Về tài sản gắn liền với đất là ngôi nhà 2 (hai) tầng: Ông Vũ Văn Phúc thống 

nhất tặng cho một phần mà mỗi người được hưởng trong khối di sản thừa kế do ông 

Vũ Văn Tấn để lại trên thửa đất nêu trên cho bà Vũ Thị Thúy Hạnh. Bà Vũ Thị 

Thúy Hạnh đồng ý nhận và gộp với phần quyền sử dụng đất mà bà Vũ Thị Thúy 

Hạnh được hưởng thừa kế để được quyền sử dụng toàn bộ thửa đất và tài sản trên. 

+ Kể từ ngày ký văn bản này, bà Vũ Thị Thúy Hạnh, ông Vũ Văn Phúc và bà 

Lê Thị Thanh Bình là người giám hộ cho ông Vũ Văn Phúc có toàn quyền lập ký 

tên vào các giấy tờ theo quy định của pháp luật để định đoạt chuyển nhượng đăng 

ký sang tên quyền sử dụng đất nêu trên. 

Như vậy, theo Hợp đồng CNQSD đất số 82/HĐ ngày 14/3/2002 và trên cơ 

sơ lời chứng của Chủ tịch UBND phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên 

Phủ xác định nguồn gốc đất. Là trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng 

đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013. 

Văn bản thoả thuận phân chia, khai nhận di sản thừa kế. Là trường hợp có 

giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại điểm c khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 

năm 2013. 

2. Quá trình thực hiện việc thu hồi và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư  

Trên cơ sở Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND thành 

phố Điện Biên Phủ về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự 

án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Điện Biên Phủ, giai đoạn 2 

(2017-2020). Hạng mục công trình: Đường từ cầu A1 xuống cầu C4. Địa phận: 

Phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (đợt 7): Hộ gia đình 

bà Lê Thị Thanh Bình-Vũ Văn Tấn (đã chết) được xác định tại thửa số 27, tờ bản đồ 

số 6, có số đo diện tích đo đạc là 200,7m2 trong đó: Bồi thường diện tích 100m2 đất 

có nhà ở sau 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 (truy thu 50% tiền sử dụng đất 

theo quy định), bồi thường diện tích 100,7m2 đất trồng cây lâu năm. 

Quyết định số 4536/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 của UBND thành phố Điện 

Biên Phủ về việc phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án Chương trình đô 

thị miền núi phía Bắc, thành phố Điện Biên Phủ, giai đoạn II (2017-2020). Hạng 

mục: Đường từ cầu A1 xuống cầu C4. Địa phận: Phường Mường Thanh, phường 

Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên  (đợt 38) được xác định tại 

thửa số 27, tờ bản đồ số 6, có số đo diện tích đo đạc là 200,7m2 như sau: 

+ Đối với bà Lê Thị Thanh Bình-Vũ Văn Tấn (đã chết) được bồi thường về 

đất diện tích 83,0m2 đất có nhà ở sau 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004, vị trí 1 
(truy thu 50% tiền sử dụng đất theo quy định). 

+ Đối với bà Vũ Thị Thuý Hạnh được bồi thường về đất tổng diện tích 41,5m2 
đất ở trong đó: Bồi thường diện tích 34.1m2 đất có nhà ở sau 15/10/1993 đến trước 

ngày 01/7/2004, vị trí 1 (truy thu 50%, diện tích 17m2, 100% diện tích 17,1m2 tiền 
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sử dụng đất theo quy định), bồi thường diện tích 7,4m2 đất có nhà ở sau 

15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004, vị trí 2 (truy thu 100% tiền sử dụng đất theo 

quy định). 

+ Đối với ông Vũ Văn Phúc (Lê Thị Thanh Bình-Người giám hộ; theo Văn 

bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế được UBND phường Nam Thanh chứng 

thực ngày 08/11/2021) được bồi thường về đất tổng diện tích 76,2m2 trong đó:  Bồi 

thường diện tích 41,5m2 đất có nhà ở sau 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004, vị 

trí 2 (truy thu 100% tiền sử dụng đất theo quy định), bồi thường diện tích 34,7m2 
đất trồng cây lâu năm (đất vườn, ao trong cùng một thửa đất đang có nhà ở không 

được công nhận là đất ở). 

Quyết định số 4537/QĐ-UBND ngày 02/12/2021, Quyết định số 4538/QĐ-
UBND ngày 02/12/2021, Quyết định số 4539/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 của 

UBND thành phố Điện Biên Phủ về việc thu hồi đất của ông (bà) Lê  Thị Thanh 

Bình, Vũ Thị Thuý Hạnh và ông Vũ Văn Phúc để thực hiện dự án Chương trình đô 

thị miền núi phía Bắc, thành phố Điện Biên Phủ, giai đoạn II (2017-2020). Hạng 

mục: Đường từ cầu A1 xuống cầu C4. Địa phận: Phường Nam Thanh, thành phố 

Điện Biên Phủ, thu hồi như sau: 

+ Đối với bà Lê Thị Thanh Bình, thu hồi diện tích 83,0m2 (ODT), thửa đất số 

27, tờ bản đồ số 6, đất ở có nhà ở từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004. 

+ Đối với bà Vũ Thị Thuý Hạnh, thu hồi diện tích 41,5m2 (ODT), thửa đất số 

27, tờ bản đồ số 6, đất ở có nhà ở từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004.  

+ Đối với ông Lê Văn Phúc (Lê Thị Bình-Người giám hộ), thu hồi diện tích 

76,2m2, thửa đất số 27, tờ bản đồ số 6, trong đó: Đất ở có nhà ở từ ngày 

15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 (ODT): Diện tích 41,5m2. Đất trông cây lâu 
năm (CLN): Diện tích 34,7m2. 

Như vậy, theo Văn bản thoả thuận phân chia, khai nhận di sản thừa kế, 

UBND thành phố đã thực hiện việc phê duyệt điều chỉnh bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư xác định tại thửa số 27, tờ bản đồ số 6, có số đo diện tích đo đạc là 

200,7m2 là đúng quy định đối với các hộ gia đình, cá nhân được nhận thừa kế 

như sau: 

+ Bà Lê Thị Thanh Bình được bồi thường về đất diện tích 83,0m2 đất có 

nhà ở sau 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004, vị trí 1 (truy thu 50% tiền sử 

dụng đất trong hạn mức theo quy định). 

+ Đối với bà Vũ Thị Thuý Hạnh được bồi thường về đất tổng diện tích 
41,5m2 đất ở trong đó: Bồi thường diện tích 34.1m2 đất có nhà ở sau 15/10/1993 

đến trước ngày 01/7/2004, vị trí 1 (truy thu 50%, diện tích 17m2 trong hạn mức, 
100% diện tích 17,1m2 tiền sử dụng đất vượt hạn mức theo quy định), bồi 

thường diện tích 7,4m2 đất có nhà ở sau 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004, vị 

trí 2 (truy thu 100% tiền sử dụng đất vượt hạn mức theo quy định). 

+ Đối với ông Vũ Văn Phúc (Lê Thị Thanh Bình-Người giám hộ; theo Văn 

bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế được UBND phường Nam Thanh 
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chứng thực ngày 08/11/2021) được bồi thường về đất tổng diện tích 76,2m2 

trong đó:  Bồi thường diện tích 41,5m2 đất có nhà ở sau 15/10/1993 đến trước 

ngày 01/7/2004, vị trí 2 (truy thu 100% tiền sử dụng đất vượt hạn mức theo quy 
định), bồi thường diện tích 34,7m2 đất trồng cây lâu năm (đất vườn, ao trong 

cùng một thửa đất đang có nhà ở không được công nhận là đất ở). 

3. Về việc giao đất  

Tại các Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 23/02/2022 của UBND thành phố 

Điện Biên Phủ về việc giao đất cho ông (bà) Vũ Văn Phúc (Lê  Thị Thanh Bình-
Người giám hộ), tại khu tái định cư các hộ dân đường 15m từ cầu A1 xuống cầu 

C4, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Diện tích giao 

105m2, hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền và truy thu tiền sử dụng 

đất 100%. 

Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 23/02/2022 của UBND thành phố Điện 

Biên Phủ về việc giao đất cho ông (bà) Lê  Thị Thanh Bình, tại khu tái định cư các 

hộ dân đường 15m từ cầu A1 xuống cầu C4, phường Nam Thanh, thành phố Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Diện tích giao 105m2, hình thức giao đất: Nhà nước giao 

đất ở tái định cư nộp giá trị chênh lệch (nếu có) theo quy định tại điểm b khoản 2 

Điều 30 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 và truy thu tiền sử dụng 

đất 50% (đất có nhà ở sau 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004). 

Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 23/02/2022 của UBND thành phố Điện 

Biên Phủ về việc giao đất cho ông (bà) Vũ Thị Thúy Hạnh, tại khu tái định cư các 

hộ dân đường 15m từ cầu A1 xuống cầu C4, phường Nam Thanh, thành phố Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Diện tích giao 105m2, hình thức giao đất: Nhà nước giao 

đất ở tái định cư nộp giá trị chênh lệch (nếu có) theo quy định tại điểm b khoản 2 

Điều 30 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 và truy thu tiền sử dụng 

đất (truy thu 50% diện tích 17,0m2, 100% diện tích 24,5m2 tiền sử dụng đất theo 

quy định). 

Do vậy, việc xác định giao đất cho ông Vũ Văn Phúc, bà Lê Thị Thanh Bình 

và bà Vũ Thị Thúy Hạnh, tại khu tái định cư các hộ dân đường 15m từ cầu A1 

xuống cầu C4, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

Diện tích giao 105m2, hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền và giao đất 

ở tái định cư nộp giá trị chênh lệch (nếu có) theo quy định và truy thu 50%  tiền sử 

dụng diện tích đất trong hạn mức và 100% vượt hạn mức là đúng quy định.  

Căn cứ khoản 3 Điều 7 Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2019 của Bộ 

Tài chính quy định. Xác định hạn mức giao đất ở để tính thu tiền sử dụng đất của 

hộ gia đình, cá nhân khi được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, 

công nhận quyền sử dụng đất. 

“3. Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử 
dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất và phải nộp tiền sử dụng đất theo quy 

định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP” 
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Như vậy, theo Văn bản thoả thuận phân chia, khai nhận di sản thừa kế. UBND 
thành phố Điện Biên Phủ trả lời bà Lê Thị Thanh Bình, Vũ Thị Thuý Hạnh, tổ dân 

phố 7, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên như sau: 

- Việc thu hồi, bồi thường và truy thu tiền sử dụng đất 

+ Đối với bà Lê Thị Thanh Bình được bồi thường diện tích 83,0m2 đất có nhà 

ở sau 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004, vị trí 1 (truy thu 50% tiền sử dụng đất 

trong hạn mức theo quy định) là đúng. 

+ Đối với bà Vũ Thị Thuý Hạnh được bồi thường tổng diện tích 41,5m2 đất ở 

trong đó: Bồi thường diện tích 34.1m2 đất có nhà ở sau 15/10/1993 đến trước ngày 

01/7/2004, vị trí 1 (truy thu 50%, diện tích 17m2 trong hạn mức, 100% diện tích 

17,1m2 tiền sử dụng đất vượt hạn mức theo quy định); bồi thường diện tích 7,4m2 
đất có nhà ở sau 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004, vị trí 2 (truy thu 100% tiền 

sử dụng đất vượt hạn mức theo quy định) là đúng. 

+ Đối với ông Vũ Văn Phúc (Lê Thị Thanh Bình-Người giám hộ; theo Văn 

bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế được UBND phường Nam Thanh chứng 

thực ngày 08/11/2021) được bồi thường về đất tổng diện tích 76,2m2 trong đó:  Bồi 

thường diện tích 41,5m2 đất có nhà ở sau 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004, vị 

trí 2 (truy thu 100% tiền sử dụng đất vượt hạn mức theo quy định), bồi thường diện 

tích 34,7m2 đất trồng cây lâu năm (đất vườn, ao trong cùng một thửa đất đang có 
nhà ở không được công nhận là đất ở) là đúng.  

- Việc bà Lê Thị Thanh Bình không đồng ý với việc truy thu 100% tiền sử 

dụng đất vượt hạn mức đối với diện tích 41,5m2 của ông Phúc và 24,5m2 đất của 

bà Hạnh là không có cơ sở và không được xem xét giải quyết. 

- Việc kiến nghị xem xét hỗ trợ suất tái định tối thiểu đối với trường hợp bà 

Vũ Thị Thuý Hạnh là có cơ sở. 

UBND thành phố Điện Biên Phủ trả lời bà Lê Thị Thanh Bình, Vũ Thị Thuý 

Hạnh, tổ dân phố 7, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 
để Bà thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT Thành ủy; 
- TT HĐND thành phố; 
- Lãnh đạo UBND thành phố; 
- TTra thành phố; 
- UBND phường Nam thanh; 
- Lưu: VT, HS, BTD thành phố. 

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