
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-TNMT  Điện Biên Phủ, ngày       tháng 7 năm 2022 

V/v trả lời nội dung kiến nghị của 

02 (hai) hộ gia đình ông Lường Văn 

Sơn, bà Lường Thị Tỉnh, bản Huổi 

Phạ, phường Him Lam, thành phố 

Điện Biên Phủ. 

  

 
 

      Kính gửi: Ông Lường Văn Sơn, bà Lường Thị Tỉnh, bản Huổi Phạ, 
phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

  

UBND thành phố Điện Biên Phủ nhận được 02 (hai) đơn kiến nghị ngày 

06/6/2022 của ông Lường Văn Sơn và bà Lường Thị Tỉnh, cùng bản Huổi Phạ, 
phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, với nội dung kiến 

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

Kiến nghị UBND thành phố Điện Biên Phủ xem xét miễn, giảm tiền sử dụng 

đất tái định cư và ghi nợ tiền sử dụng đất cho 02 (hai) hộ gia đình theo quy định. 

Sau khi xem xét nội dung đơn kiến nghị của hai hộ gia đình. UBND thành 
phố Điện Biên Phủ trả lời như sau: 

Theo khoản 1 Điều 14 của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 
năm 2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. 

Việc giảm tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị 

định số 45/2014/NĐ-CP; một số nội dung tại Điều này được hướng dẫn cụ thể 

như sau: 

“1. Hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - 
xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo và không thuộc đối tượng được 

miễn tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 

45/2014/NĐ-CP khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, 

công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) lần đầu hoặc cho phép 

chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp (không phải 

là đất ở) sang đất ở thì được giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất 

ở. Hộ gia đình nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được giảm tiền sử dụng đất 

phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi có đất được cấp Giấy chứng 

nhận, được công nhận quyền sử dụng đất, được chuyển mục đích sử dụng đất.” 

Theo khoản 1 Điều 1 Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 sửa 

đổi Điều 16 của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất như sau: 
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“1. Hộ gia đình, cá nhân (gồm: người có công với cách mạng; hộ nghèo; 

hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có hộ 

khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội 

khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) được ghi nợ tiền sử dụng 

đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo 

quy định của pháp luật về đất đai. 

Việc xác định người có công với cách mạng được thực hiện theo quy định 

của pháp luật về người có công. 

Việc xác định hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số 

hoặc hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công 

nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền”. 

Do vậy, để thực hiện đúng đối tượng và đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng 

của hai hộ gia đình. UBND thành phố Điện Biên Phủ đề nghị hai hộ gia đình 

cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh hai hộ gia đình thuộc đối tượng được giảm 

tiền sử dụng đất và được ghi nợ tiền sử dụng đất theo đúng quy định tại  Điều 15 

của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn một số 

điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. 

Hồ sơ đề nghị và nơi tiếp nhận hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất. 

“1. Hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất gồm: 

1.1. Đơn đề nghị được miễn, giảm tiền sử dụng đất; trong đó ghi rõ: diện 

tích, lý do miễn, giảm; 

1.2. Giấy tờ chứng minh thuộc một trong các trường hợp được miễn, giảm 

tiền sử dụng đất (bản sao có chứng thực), cụ thể: 

a) Trường hợp người có công với Cách mạng phải có giấy tờ liên quan đến 

chế độ được miễn, giảm tiền sử dụng đất hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 13 và 

Khoản 2 Điều 14 Thông tư này; 

b) Đối với người thuộc diện hộ nghèo phải có xác nhận của cơ quan có thẩm 

quyền về hộ nghèo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

c) Đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo phải có hộ khẩu thường trú 

hoặc xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã; 

d) Đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà 

ở phải có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về phê 

duyệt dự án và quyết định về việc miễn tiền sử dụng đất; 

đ) Đối với đất xây dựng nhà ở cho người phải di dời do thiên tai phải có 
xác nhận của cơ quan có thẩm quyền không được bồi thường, hỗ trợ di chuyển 

tại nơi phải di dời. 
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1.3. Các giấy tờ có liên quan về thửa đất (nếu có). 

2. Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất như sau: 

a) Đối với tổ chức kinh tế: Trong thời hạn tối đa là 15 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, tổ 

chức kinh tế nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất đến cơ quan thuế nơi 

có đất. 

b) Đối với hộ gia đình, cá nhân: Việc nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền sử 

dụng đất được thực hiện cùng với hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận, xin chuyển 

mục đích sử dụng đất đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan 

tài nguyên và môi trường”. 

Điểm a khoản 4 Điều 1 Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 sửa 

đổi Điều 16 của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP như sau: 

“4. Trình tự, thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân được 

thực hiện như sau: 

a) Hộ gia đình, cá nhân nộp Đơn đề nghị ghi nợ tiền sử dụng đất và giấy tờ 

chứng minh thuộc đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất cùng với hồ sơ xin 

cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật (trong đó bao gồm: Quyết 

định giao đất tái định cư và Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt) tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ 

quan tài nguyên và môi trường (sau đây gọi là Văn phòng)”. 

Trên đây là nội dung trả lời đơn kiến nghị của hai hộ gia đình ông Lường 

Văn Sơn, bà Lường Thị Tỉnh, bản Huổi Phạ, phường Him Lam, thành phố Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên để hai hộ gia đình 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; 
- Ban TCD thành phố; 
- Lưu: VT, HS. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 

Lê Tiến Dũng 

 

 


