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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 Điện Biên Phủ, ngày     tháng 10 năm 2021 

 
Kính gửi:  

 

 
Bà Nguyễn Thị Phượng, tổ dân phố 4, phường Thanh 
Trường, thành phố Điện Biên Phủ. 

 

Ngày 26/7/2021, Trung tâm Quản lý đất đai thành phố Điện Biên Phủ nhận 

được đơn kiến nghị, phản ánh ghi ngày 26/7/2021 của bà Nguyễn Thị Phượng, 

tổ dân phố 4, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ. Nội dung đơn: 

Đề nghị xem xét chi trả tiền bồi thường đất ruộng cho gia đình bà. 

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ quy định của pháp luật, Trung tâm 

Quản lý đất đai có ý kiến như sau: 

1. Thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên 
gia đình bà bị thu hồi đất thửa đất số 18, tờ bản đồ số 11; diện tích thu hồi 594.4 

m2
; loại đất: LUC. Cụ thể: 

- Nguồn gốc sử dụng đất: Trên cơ sở phiếu ý kiến khu dân cư được UBND 

phường Thanh Trường xác nhận ngày 20/7/2021 và GCNQSDĐ số U 630628 do 

UBND huyện Điện Biên cấp ngày 31/12/2001 (thửa đất số 993, tờ bản đồ số 

313A diện tích trên GCN là 400m
2
) còn lại 194.4m

2 có nguồn gốc gia đình khai 

hoang từ năm 2002. 

- UBND thành phố đã ban hành Quyết định 4000/QĐ-UBND 13/10/2021 
Phê duyệt phương án, dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, TĐC khi Nhà nước 

thu hồi đất để thực hiện dự án:GPMB, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết 

Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 -2030 ( Đợt 72), trong đó 

có gia đình bà. 

Tuy nhiên, hiện nay thửa đất số 18 đang có tranh chấp với bà Bùi Thị Chiều, 

phố 4, phường Thanh Trường. Đã có biên bản hòa giải không thành ngày 28/7/2021. 

Căn cứ Khoản 3, Điều 30, Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 quy 
định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất quy định về đền 

bù đất có tranh chấp như sau: 

“3. Trường hợp diện tích đất thu hồi đang có tranh chấp về quyền sử dụng 

đất mà chưa giải quyết xong thì tiền bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích 
đất đang tranh chấp đó được chuyển vào Kho bạc Nhà nước chờ sau khi cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết xong thì trả cho người có quyền sử 

dụng đất.” 

Do đó, việc gia đình bà Phượng đề nghị xem xét chi trả tiền bồi thường đất 

ruộng cho gia đình bà trong khi chưa giải quyết xong tranh chấp là không có cơ 

sở giải quyết. 



Trung tâm Quản lý đất đai thông báo để bà Nguyễn Thị Phượng, tổ dân phố 

4, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ 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; 
- Lưu: VT, HSBT.                                                                
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