
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 8 năm 2022 

V/v trả lời nội dung kiến nghị của 
bà Đào Thị Phượng, số nhà 342A, tổ 

7, phường Thanh Bình, thành phố 

Điện Biên Phủ. 

  

 
 
      Kính gửi: Bà Đào Thị Phượng, số nhà 342A, tổ 7, phường Thanh Bình, 

thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 
  

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

21/6/2022 của bà Đào Thị Phượng, tổ 7, phường Thanh Bình, thành phố Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Kiến nghị UBND thành phố Điện Biên Phủ xem xét 
tính lại giá bồi thường về

 
đất đối với gia đình Bà vì chưa đúng quy định pháp 

luật.Sau khi xem xét hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trên cơ sở các quyết 

định của UBND thành phố Điện Biên Phủ đã phê duyệt, nay trả lời như sau: 

 Theo Quyết định số 3550/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND thành 

phố Điện Biên Phủ phê duyệt phương án, dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Giải phóng mặt bằng, 

hỗ trợ, tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn 

năm 2020-2030 (trên địa bàn tổ 10, phường Thanh Trường) đợt 69, bồi thường, 

hỗ trợ đối với diện tích đất của gia đình bà Phượng như sau: 

 - Hộ gia đình bà Đào Thị Phượng được xác định diện tích tại thửa đất số 

41, tờ bản đồ số 21, diện tích đo đạc là 83,0m2
, trong đó: 

+ Bà Nguyễn Thị Phượng được bồi thường về đất ở diện tích 8m
2 (diện 

tích còn lại sau thu hồi làm đường quốc lộ 12), vị trí 1; Loại đường: Đường 

Nguyễn Hữu Thọ; Đơn giá 13.060.000 đồng; Thành tiền 104.480.000 đồng (Một 

trăm linh bốn triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng chẵn). 

+ Diện tích 17,2m
2 đất đã thu hồi xây dựng hàng rào công vụ Cảng hàng 

không Điện Biên. Không được bồi thường. 

+ Diện tích đất 57,8m
2 lấn, chiếm đất Cảng hàng không. Không được bồi 

thường theo Điều 82 Luật Đất đai năm 2013 (chưa xác định được nguồn gốc sử 

dụng đất để lại xem xét trình phê duyệt sau). 

 Như vậy, UBND thành phố Điện Biên Phủ xác định bồi thường về đất ở 

tại thửa số 41, thuộc vị trí 1, đường Nguyễn Hữu Thọ, là đúng. 

 Trong quá trình thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, UBND 

thành phố Điện Biên Phủ, có những khó khăn, tồn tại vướng mắc trong việc thực 

hiện dự án xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên. UBND thành phố 

Điện Biên Phủ chủ động báo cáo tại Báo cáo số 390/BC-UBND ngày 01/9/2021 
về tình hình thực hiện dự án xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên và 
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xin ý kiến về việc xử lý tồn tại vướng mắc về nguồn gốc sử dụng một phần diện 

tích của các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được giao và một phần diện 

tích các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng nằm ngoài diện tích được giao đất có 

nguồn gốc là do các hộ gia đình khai hóa, cải tạo sình lầy, hố hủm, ụ đất, phát 

bờ bụi; không có biên bản ngăn chặn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Được Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh tại Văn bản 

số 400/STNMT-QLĐĐ ngày 21/10/2021 về bồi thường, hỗ trợ về đất như sau: 

 + Đối với diện tích có nguồn gốc được giao (cấp đất) xây dựng nhà ở đủ 

điều kiện bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại Điều 75 Luật Đất đai năm 2013.  

 + Đối với diện tích đất tăng thêm: Diện tích đang sử dụng của các hộ gia 

đình, cá nhân có nguồn gốc nằm trong diện tích do Cảng hàng không quản lý 

theo Quyết định số 960/QĐ-TTg ngày 12/11/1997 của Thủ tướng Chính phủ thì 

được hỗ trợ chi phí đầu tư vào đất; mức hỗ trợ bằng 30% đơn giá bồi thường về 

đất theo hiện trạng sử dụng đất (áp dụng Điều 3 Quyết định số 10/2020/QĐ-
UBND ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh). 

 UBND tỉnh Điện Biên tỉnh Điện Biên có Văn bản số 3168/UBND-KTN 
ngày 29/10/2021 chấp thuận về chủ trương thực hiện xử lý các tồn tại vướng 

mắc của UBND thành phố Điện Biên Phủ.  

 Căn cứ Văn bản số 3168/UBND-KTN ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh 

Điện Biên, Văn bản số 400/STNMT-QLĐĐ ngày 21/10/2021 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc xử lý các tồn tại vướng mắc của UBND thành phố Điện 

Biên Phủ để thực hiện dự án xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên. 

 UBND thành phố Điện Biên Phủ ban hành Quyết định số 367/QĐ-UBND 
ngày 14/02/2022 phê duyệt dự toán phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia 

đình, cá nhân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án: Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, 

tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến 

năm 2020 định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo Cảng 

hàng không Điện Biên) đợt 69 điều chỉnh.  

 - Bà Nguyễn Thị Phượng được bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích 83.0m
2 

đất như sau: 

+ Bồi thường đất ở diện tích 8m
2 (diện tích còn lại sau thu hồi làm đường 

quốc lộ 12); Vị trí 1; Loại đường - Đường Nguyễn Hữu Thọ; Đơn giá 

13.060.000đồng; Thành tiền 104.480.000 đồng (Một trăm linh bốn triệu, bốn 

trăm tám mươi nghìn đồng chẵn). 

+ Diện tích 17,2m2 đất đã thu hồi xây dựng hàng rào công vụ Cảng hàng 

không Điện Biên chưa được bồi thường, nay được hỗ trợ, trong đó hỗ trợ: Diện 

tích 13m2 được hỗ chi phí đầu tư vào đất đối với đất thương mại dịch vụ tại đô 

thị, loại đường Nguyễn Hữu Thọ. 

Diện tích 4,2m2 tăng thêm hỗ trợ chi phí đầu tư vào đất đối với loại đất 

trồng cây hàng năm (4,2m
2 x 30% hỗ trợ x đơn giá 73.000 đồng = 91.000 đồng).  
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+ Diện tích đất 70,8m
2 (trong đó có 13m

2 hàng rào công vụ) lấn, chiếm 

đất Cảng hàng không. Không được bồi thường theo Điều 82 Luật Đất đai năm 

2013 (chưa xác định được nguồn gốc sử dụng đất để lại xem xét trình phê duyệt 

sau) nay được hỗ trợ chi phí đầu tư vào đất đối với đất thương mại dịch vụ tại đô 

thị, loại đường Nguyễn Hữu Thọ:  

Diện tích 70,8m2 x 3.134.400 đồng (80% x đơn giá 13.060.000đồng x 

30% hỗ trợ), thành tiền 221.915.520 đồng (Hai trăm hai mốt triệu, chín trăm 

mười lăm nghìn, năm trăm hai mươi đồng). 

 Như vậy, UBND thành phố Điện Biên Phủ đã bồi thường về đất ở số tiền 

104.480.000 đồng và hỗ trợ chi phí đầu tư vào đất đối với đất thương mại dịch 

vụ tại đô thị 221.915.520 đồng và hỗ trợ chi phí đầu tư vào đất đối với loại đất 

trồng cây hàng năm 91.000 đồng. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ về đất 
326.486.520 đồng, là thấu tình, đạt lý, bảo đảm quyền, lợi ích đối với gia đình 

Bà khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án.  

 Do vậy, nội dung kiến nghị trên của Bà là không có cơ sở và không được 

xem xét giải quyết.  

UBND thành phố Điện Biên Phủ trả lời hộ gia đình bà Đào Thị Phượng, 

số nhà 342A, tổ 7, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên, để Bà biết và chấp hành 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 tỉnh; 
- Ban TCD thành phố. 
- Lưu: VT, HS. 

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

 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Tuấn Anh 

       

 

  

 


