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Số:            /QĐ-UBND  

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

 
Điện Biên Phủ, ngày         tháng 01 năm 2022 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 
V/v phê duyệt phương án hỗ trợ nơi ở tạm cho hộ gia đình được giao 

đất tái định cư thuộc dự án: xây dựng điểm tái định cư số III dự án 

Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên (Hạng mục: Bổ sung 

điểm TĐC C13 mở rộng, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên). Địa phận tổ dân phố 10, phường Thanh Trường 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ

 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013. 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ, quy 

định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;  

  Căn cứ Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND 

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

và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; 

   Căn cứ Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND 

tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử 

dựng đất; diện tích tối thiểu được phép tách thửa… trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND 

tỉnh Điện Biên về việc ban hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ 

ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024; 

 Thực hiện Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND 

tỉnh  Điện Biên về việc phê duyệt  dự án đầu tư xây dựng điểm tái định cư số III, 

dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng Hàng không Điện Biên;  
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 Thực hiện Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Điểm tái 

định cư số III dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên; 

Thực hiện Quyết định số 510/UBND - VP ngày 02/06/2020 của UBND 

tỉnh Điện Biên về việc Ủy quyền cho UBND thành phố Điện Biên Phủ quyết 

định thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng điểm tái định cư số III dự 

án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên (Hạng mục bổ sung điểm tái 

định cư C13 mở rộng) và Dự án xây dựng điểm tái định cư C13 dự án Nâng cấp, 

cải tạo cảng hàng không Điện Biên tại địa bàn phường Thanh Trường. 

Thực hiện văn bản số 2052/UBND-KTN ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc xử lý bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để triển khai 

thực hiện dự án xây dựng Điểm TĐC số 3, dự án Nâng cấp, mở rộng cảng hàng 

không Điện Biên.  

 Thực hiện Quyết định 754/QĐ-UBND ngày 3/8/2020 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước 

thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng Điểm tái định cư số III, dự án Nâng 

cấp, cải tạo cảng hàng không Điện Biên.  

Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 3/3/2010 của UBND thành 

phố Điện Biên Phủ về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch đấu 

thầu xây dựng công trình: Xây dựng điểm Tái định cư khu C13, phường Thanh 

Trường; 

Căn cứ Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND 

thành phố về việc cấp tạm ứng kinh phí thực hiện chi trả chế độ GPMB dự án 

Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 12 và điểm tái định cư C13 thuộc tổ dân phố 10, 

phường Thanh Trường; 

Tiếp theo Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2020 của 

UBND thành phố về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ dự án: Xây 
dựng điểm tái định cư số III dự án Nâng cấp, cải tạo cảng hàng không Điện 

Biên (Hạng mục: Bổ sung điểm TĐC C13 mở rộng, phường Thanh Trường, 

thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Địa phận tổ dân phố 10, phường 

Thanh Trường (đợt 3); 

Trên cơ sở tờ trình số 464/TT-TTQLĐĐ ngày 24/12/2021 của Trung tâm 

quản lý đất đai thành phố về việc đề nghị phê duyệt hỗ trợ nơi ở tạm cho hộ gia 

đình được giao đất tái định cư thuộc dự án: Xây dựng điểm tái định cư số III dự 

án Nâng cấp, cải tạo cảng hàng không Điện Biên (Hạng mục: Bổ sung điểm 

TĐC C13 mở rộng, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên). Địa phận tổ dân phố 10, phường Thanh Trường. Báo cáo số: 11/TTr-

TCKH ngày       tháng 01 năm 2022 của phòng Tài chính – Kế hoạch về việc 

thẩm định và phê duyệt phương án hỗ trợ nơi ở tạm cho hộ gia đình có đất thu 
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hồi thuộc dự án: Xây dựng điểm tái định cư số III dự án Nâng cấp, cải tạo cảng 

hàng không Điện Biên (Hạng mục: Bổ sung điểm TĐC C13 mở rộng, phường 

Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Địa phận tổ dân phố 

10, phường Thanh Trường.  

Xét đề nghị của phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số:           /TTr-
TNMT ngày        tháng 01 năm 2022.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê  duyệt hỗ trợ nơi ở tạm cho hộ gia đình được giao đất tái định 

cư thuộc dự án: Xây dựng điểm tái định cư số III dự án Nâng cấp, cải tạo cảng 

hàng không Điện Biên (Hạng mục: Bổ sung điểm TĐC C13 mở rộng, phường 

Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Địa phận tổ dân phố 

10, phường Thanh Trường, cụ thể: 

* Tổng kinh phí hỗ trợ và chi phí tổ chức thực hiện là: 28.050.000 đồng 

(Bằng chữ: Hai tám triệu không trăm năm mươi nghìn đồng). 

Trong đó: 

- Bồi thường, hỗ trợ về đất: 0 đồng 

- Bồi thường, hỗ trợ tài sản vật kiến trúc: 0 đồng 

- Bồi thường, hỗ trợ về cây trồng: 0 đồng 

- Chính sách hỗ trợ: 27.500.000 đồng 

- Kinh phí cho công tác tổ chức thực hiện: 550.000 đồng 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

* Nguồn vốn: Nguồn thu từ chuyển quyền sử dụng đất; đấu giá quyền sử 

dụng đất và tài sản trên đất, Nguồn tăng thu Ngân sách địa phương và nguồn 

vốn đầu tư trong cân đối ngân sách theo kế hoạch hàng năm của tỉnh. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

1. Trung tâm quản lý đất đai thành phố Điện Biên Phủ. 

- Phối hợp với đại diện chủ đầu tư, căn cứ phương án được phê duyệt, 

thực hiện chi trả, quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định hiện 

hành cụ thể như sau: 

- Tập hợp các chứng từ chi phí thực tế có liên quan lập báo cáo quyết toán 

gửi cơ quan tài chính phê duyệt  quyết toán theo quy định hiện hành.  
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2. UBND phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ có trách nhiệm. 

- Phối hợp với Trung tâm quản lý đất đai thành phố Điện Biên Phủ phổ 

biến và niêm yết công khai Quyết định phê duyệt phương án hỗ trợ tiền thuê nhà tại 

trụ sở UBND phường và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố Điện Biên Phủ; Trưởng các 

phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính- Kế hoạch; Giám đốc các đơn vị: 
Giám đốc Trung tâm quản lý đất đai thành phố Điện Biên Phủ; Giám đốc Ban 

quản lý dự án các công trình thành phố Điện Biên Phủ; Thủ trưởng các đơn vị có 

liên quan; UBND phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ và các hộ 

gia đình, cá nhân và tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./.  

Nơi nhận:   
- Như Điều 3;  
- UBND tỉnh; 
- LĐ UBND thành phố ;                                
- Lưu: VT, TNMT. 

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

 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Tuấn Anh 
  


