
 
 

 

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 7 năm 2022 

V/v trả lời nội dung đơn kiến nghị hủy bỏ 

hạn chế quyền sử dụng đất đối với 03 hộ 

gia đình có nguyện vọng gồm: Ông Trần 

Văn Hùng,  Hoàng Đình Điện, bản Phiêng 

Bua, phường Noong Bua và ông Nguyễn 

Văn Vinh, tổ 17, phường Him Lam, thành 

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

  

 
                          

          Kính gửi: Ông Trần Văn Hùng, Hoàng Đình Điện, bản Phiêng Bua, 
phường Noong Bua và ông Nguyễn Văn Vinh tổ 17, phường 

Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 
   

   

UBND thành phố Điện Biên Phủ nhận được đơn của 03 hộ gia đình 

gồm: Ông Trần Văn Hùng, Hoàng Đình Điện, bản Phiêng Bua, phường 

Noong Bua và ông Nguyễn Văn Vinh, tổ 17, phường Him Lam, thành phố 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Nội dung đơn: Đề nghị UBND thành phố xem 
xét, giải quyết việc hủy bỏ nội dung hạn chế quyền sử dụng đất đối với 03 hộ 

gia đình. 

UBND thành phố Điện Biên Phủ đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 
trường kiểm tra, rà soát thống nhất hướng xử lý đối với nội dung kiến nghị đề 

đạt nguyện vọng của 03 hộ gia đình. Trên cơ sở Văn bản số 1136/STNMT-
QLĐĐ ngày 21/6/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phúc đáp 

nội dung Văn bản số 1100/UBND-TNMT ngày 07/6/2022 của UBND thành 

phố Điện Biên Phủ về việc đề nghị xem xét giải quyết đối với các trường hợp 

đã được giao đất có thu tiền sử dụng đất, bị hạn chế quyền sử dụng đất 10 

năm theo Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 của UBND tỉnh Điện 

Biên “sau 10 năm kể từ ngày cấp giấy, người được cấp giấy mới được phép 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất”. Sở Tài nguyên và Môi trường đồng ý, 

chấp thuận với đề xuất, kiến nghị của UBND thành phố, giải quyết việc hủy 

bỏ nội dung hạn chế quyền sử dụng đất đối với 03 hộ gia đình, cá nhân có 

nguyện vọng.  

UBND thành phố đã giao Trung tâm Quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với 

các phòng, ban, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát hồ sơ cấp Giấy CNQSD đất và 

thực hiện hủy bỏ nội dung hạn chế quyền sử dụng đất đối với 03 hộ gia đình 
theo quy định. 
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Trên đây là nội dung trả lời của UBND thành phố Điện Biên Phủ đối với 

đơn kiến nghị của 03 hộ gia đình gồm: Ông Trần Văn Hùng,  Hoàng Đình Điện, 

bản Phiêng Bua, phường Noong Bua và ông Nguyễn Văn Vinh, tổ 17, phường 

Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. UBND thành phố trả lời 03 
hộ gia đình biết và thực hiện theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực Thành ủy;  
- Thường trực HĐND thành phố;  
- Lãnh UBND thành phố;  
- Thanh tra thành phố; 
- BTCD thành phố; 
- Lưu: VT, TNMT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Tiến Dũng 

 


