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Điện Biên Phủ, ngày        tháng 7 năm 2022 

 
     Kính gửi: Ông (bà) được giao đất tại Điểm tái định cư C13, Điểm tái định 

cư C13 và Điểm tái định cư số 01, phường Thanh Trường, 

thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 
  

UBND thành phố Điện Biên Phủ nhận được 28 đơn kiến nghị ngày 

09/6/2022 của các hộ gia đình (ông, bà), cùng Điểm tái định cư C13 (tổ 6), 

phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Có nội dung 

cụ thể như sau: 

  1. Có 11 hộ gia đình Kiến nghị: UBND thành phố Điện Biên Phủ xem xét 
bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình theo khoản 4 Điều 19 Quyết định số 

10/2020/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quy 

định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên, được hưởng hỗ trợ để đủ mua một (01) suất 

tái định cư tối thiểu theo giá trị của lô đất tái định cư C13 mở rộng, có giá trị là 

4.200.000 đồng/m
2
, để các hộ gia đình bớt khó khăn và sớm ổn định đời sống. 

 2. Có 17 hộ gia đình kiến nghị xem xét hỗ trợ công bằng giữa các hộ gia 

đình, nhà được hỗ trợ, nhà không được hỗ trợ, nhà có 50-60m2 đất ở bị thu hồi 

được hỗ trợ, các hộ gia đình có 150-200m2 đất ở bị thu hồi không được hỗ trợ. 

Do vậy, các hộ gia đình đề nghị xem xét hỗ trợ cho các hộ gia đình có nhiều đất 

bị thu hồi được hỗ trợ như các hộ có ít đất bị thu hồi để ổn định cuộc sống. 

 Sau khi xem xét nội dung đơn kiến nghị của 28 hộ gia đình. UBND thành 
phố Điện Biên Phủ trả lời như sau: 

 1. Đối với nội dung kiến nghị của 11 hộ gia đình 

 Theo khoản 4 Điều 86 của Luật Đất đai năm 2013; Điều 27 Nghị định số 

47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và điểm a khoản 1, khoản 4 

Điều 19 quy định chi tiết kèm theo Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 
17/7/2020 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quy định chi tiết một số nội 

dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên. 

 Điều 86 Luật Đất đai năm 2013. Bố trí tái định cư cho người có đất ở thu 

hồi mà phải di chuyển chỗ ở 
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 "4. Trường hợp người có đất thu hồi được bố trí tái định cư mà tiền bồi 

thường, hỗ trợ không đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà 
nước hỗ trợ tiền đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu 

 Chính phủ quy định cụ thể suất tái định cư tối thiểu cho phù hợp với 

điều kiện từng vùng, miền và địa phương." 

Điều 27 Nghị định 47/2014/NĐ-CP. Suất tái định cư tối thiểu 

"1. Suất tái định cư tối thiểu quy định tại Khoản 4 Điều 86 của Luật 

Đất đai được quy định bằng đất ở, nhà ở hoặc bằng nhà ở hoặc bằng tiền để 

phù hợp với việc lựa chọn của người được bố trí tái định cư. 

2. Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng đất ở, nhà 

ở thì diện tích đất ở tái định cư không nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép 

tách thửa tại địa phương và diện tích nhà ở tái định cư không nhỏ hơn diện 

tích căn hộ tối thiểu theo quy định của pháp luật về nhà ở. 

Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng nhà ở thì 

diện tích nhà ở tái định cư không nhỏ hơn diện tích căn hộ tối thiểu theo quy 

định của pháp luật về nhà ở. 

Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được tính bằng tiền thì khoản tiền 

cho suất tái định cư tối thiểu tương đương với giá trị một suất tái định cư tối 

thiểu bằng đất ở, nhà ở tại nơi bố trí tái định cư. 

3. Căn cứ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này và tình hình cụ 

thể của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định suất tái định cư tối 

thiểu bằng đất ở nhà ở, bằng nhà ở và bằng tiền". 

Điều 19. Suất tái định cư tối thiểu theo Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND 
ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh Điện Biên 

Suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng đất ở hoặc nhà ở hoặc bằng 

tiền để phù hợp với việc lựa chọn của người được bố trí tái định cư: 

“1. Suất đất tái định cư tối thiểu là đất ở, nhà ở: 

a) Suất tái định cư tối thiểu là đất ở bằng 1,5 lần diện tích đất ở tối 

thiểu được phép tách thửa theo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh; giá đất 

áp dụng tại vị trí đất ở có mức giá thấp nhất nơi tái định cư 

4. Trường hợp người có đất thu hồi được bố trí tái định cư mà tiền bồi 

thường, hỗ trợ, không đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu quy định một trong 
các khoản 1, 2 và 3 Điều này thì được Nhà nước hỗ trợ tiền để mua một suất tái 

định cư tối thiểu theo quy định tại khoản 4 Điều 86 Luật Đất đai năm 2013". 

Như vậy, việc kiến nghị UBND thành phố Điện Biên Phủ xem xét bồi 

thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình theo khoản 4 Điều 19 Quyết định số 

10/2020/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh Điện Biên, được hưởng hỗ 

trợ để đủ mua một (01) suất tái định cư tối thiểu theo giá trị của lô đất tại Điểm 

tái định cư C13 và Điểm tái định cư C13 mở rộng, có giá trị là 4.200.000 

đồng/m
2 là không có cơ sở.  
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Vì các hộ gia đình được bố trí tái định cư tại Điểm tái định cư C13 dự án 

Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên theo giá đất áp dụng tại vị trí đất 

ở có mức giá thấp nhất nơi tái định cư tại Quyết định số 1204/QĐ-UBND ngày 
08/7/2021 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt giá đất cụ thể để giao đất tái 

định cư tại Điểm tái định cư C13 dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện 

Biên quy định tại các thửa đất thuộc lô tiếp giáp mặt đường 10,9m: 

3.400.000đồng /m
2 giá thấp nhất, các hộ gia đình đã được hỗ trợ suất tái định cư 

tối thiểu là đúng; Điểm tái định cư C13 mở rộng dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng 

hàng không Điện Biên theo giá đất áp dụng tại vị trí đất ở có mức giá thấp nhất 

nơi tái định cư tại Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND 

tỉnh Điện Biên phê duyệt giá đất cụ thể để giao đất tái định cư tại Điểm tái định 

cư C13 mở rộng dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên quy định 
tại các thửa đất thuộc lô tiếp giáp mặt đường 13,5m: 4.290.000đồng /m

2 giá thấp 

nhất, các hộ gia đình đã được hỗ trợ suất tái định cư tối thiểu là đúng. 

2. Đối với nội dung kiến nghị của 17 hộ gia đình 

Theo khoản 4 Điều 86 của Luật Đất đai năm 2013, Điều 27 Nghị định số 

47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Điều 19 quy định chi tiết 

kèm theo Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh 

Điện Biên ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Thì các hộ gia 

đình không thuộc trường hợp, người có đất thu hồi được bố trí tái định cư mà 

tiền bồi thường, hỗ trợ, không đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu quy định 

tại khoản 4 Điều 86 Luật Đất đai năm 2013. 

 Trên đây là nội dung trả lời đơn kiến nghị của 28 hộ gia đình (ông, bà), 

cùng Điểm tái định cư C13 và Điểm tái định cư C13 mở rộng, phường Thanh 

Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên để 28 hộ gia đình biết và thực 

hiện theo đúng quy định./. 
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