
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:......./UBND-TCKH 

V/v trả lời đơn đề nghị của ông 
Bùi Anh Tuấn, địa chỉ: Tổ 5, phường 

Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ. 
 

   Điện Biên Phủ, ngày    tháng 9 năm 2021 

              Kính gửi: Ông Bùi Anh Tuấn,địa chỉ: Tổ 5, phường Thanh Trường, 

thành phố Điện Biên Phủ,tỉnh Điện Biên. 

 
UBND thành phố Điện Biên Phủ nhận được đơn đề nghị của ông Bùi Anh Tuấn, 

địa chỉ: Tổ 5, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ,tỉnh Điện Biên. Nội 

dung đơn đề nghị: Gia đình có đất bị thu hồi để thực hiện dự án ĐTXD Xây dựng 

điểm TĐC số 3 thuộc dự án nâng cấp, cải tạo cảng Hàng không Điên Biên. Đề 

nghị xem xét hỗ trợ ổn định đời sống khi nhà nước thu hồi đất.   

Căn cứ Luật Đất đai, các văn bản hướng dẫn thi hành, trên cơ sở hồ sơ, tài 

liệu có liên quan, UBND thành phố Điện Biên Phủ trả lời đơn của ông Bùi Anh 
Tuấn về nội dung đơn đề nghị như sau: 

Gia đình ông Bùi Anh Tuấn thuộc đối tượng bị thu hồi đất để thực hiện dự 

án ĐTXD xây dựng điểm TĐC số 3 thuộc dự án nâng cấp cải tạo Cảng hàng không 

Điện Biên. 

  Nguồn gốc đất: Có giấy biên nhận chuyển nhượng đất viết tay ngày 

25/11/2014 giữa ông Bùi Văn Dũng – Trần Thị Nhân cho Bùi Anh Tuấn diện tích 

1.000m2 . Ông Bùi Văn Dũng có sổ khoán số 54/SGĐ ngày 01/12/1999 giữa ông 

Bùi Văn Dũng và Công ty Cây công nghiệp Điện Biên. 

* Đối với nội dung đề nghị hỗ trợ ổn định đời sống: 

Trên cơ sở Khoản 3 điều 11 Quyết định 10/2020/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 
của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành chi tiết một số nội dung về bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư  khi nhà nước thu hổi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên cụ thể:  

“Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do trực tiếp nhận giao khoán (phải có hợp 

đồng giao khoán sử dụng đất theo quy định) đất sử dụng vào mục đích nông 

nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản (không bao gồm đất rừng đặc dụng, rừng 

phòng hộ) của các tổ chức sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy 

sản thuộc đối tượng quy định tại điểm d, đ và e, khoản 1 Điều 19, Nghị định số 

47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 được sửa đổi bổ sung bởi khoản 5, 

Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 thì được hỗ trợ 

ổn định đời sống và sản xuất 01 (một) lần bằng tiền”. Tại hồ sơ tài liệu phương án 

của Trung tâm Quản lý đất đai thành phố Điện Biên Phủ các giấy tờ liên quan đến 

việc thu hồi đất của gia đình ông Bùi Anh Tuấn không phải là người ký hợp đồng 

giao khoán sử dụng đất theo quy định mà chỉ nhận chuyển nhượng đất từ ông Bùi 



Văn Dũng như xác định nguồn gốc đất ở trên, nên không được áp dụng chế độ hỗ 

trợ ổn định đời sống theo quy định. 

   UBND thành phố Điện Biên Phủ trả lời đơn đề nghị của ông Bùi Anh Tuấn, 
địa chỉ: tổ 5, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên để 

ông biết và thực hiện./. 

   Nơi nhận: 
   - Như trên;                               
   - TT Thành uỷ;   
   - Lãnh đạo UBND TP;  
   - Ban tiếp công dân tỉnh; 
   - Ban tiếp công dân TP; 
      - Lưu: VT, TCKH. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Tuấn Anh  
 


