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Kính gửi: Ông Bùi Văn Sử, bản Hoong En, phường Nam Thanh, 

thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 
 

Ngày 20/8/2021 Uỷ ban nhân thành phố Điện Biên Phủ nhận được đơn đề nghị 
của ông Bùi Văn Sử vợ là bà Vũ Thị Hoạch, bản Hoong En, phường Nam Thanh, 
thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Nội dung: Đề nghị UBND thành phố xem 
xét đền bù đất với đơn giá 126.000đồng/m2 theo bảng giá đất năm 2021. 

Sau khi xem xét nội dung đơn đề nghị của ông Bùi Văn Sử, UBND thành phố 
giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Trung tâm Quản lý đất 
đai thành phố Điện Biên Phủ, UBND phường Nam Thanh, rà soát phương án bồi 
thường và các tài liệu liên quan, tham mưu cho UBND thành phố Điện Biên Phủ 
trả lời đơn đề nghị của ông Bùi Văn Sử, cụ thể như sau: 

I. Về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và việc thực hiện bồi thường, hỗ 
trợ khi Nhà nước thu hồi đất 

Hộ gia đình ông Bùi Văn Sử thuộc đối tượng bị thu hồi đất để thự hiện các 
hạng mục/dự án cụ thể sau: 

1. Đối với hạng mục Đường 15m từ cầu A1 xuống cầu C4  
a) Nguồn gốc và quá trình sử dụng đất 
Theo Hồ sơ địa chính và Mảnh chỉnh lý, trích lục địa chính số 86 năm 2018 

(Tờ bản đồ số 02) dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Điện 
Biên Phủ”, giai đoạn 2 (2017 - 2020); hạng mục công trình: Đường từ cầu A1 xuống 
cầu C4 do Công ty cổ phần Tài nguyên & Môi trường Việt Thành thực hiện ngày 
05/12/2018, được Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Điện Biên duyệt ngày 
06/12/2018; thì ông Bùi Văn Sử vợ là bà Vũ Thị Hoạch đang sử dụng diện tích 
259,5m2 đất trồng cây lâu năm, thuộc thửa đất số 61 tờ bản đồ số 02, thuộc đối tượng 
bị thu hồi đất để thực hiện đầu tư xây dựng công trình đường 15m từ cầu A1 xuống 
cầu C4 thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên và được bồi thường diện tích diện 
tích 248,9m2 đất trồng cây lâu năm (CLN), diện tích đất còn lại sau thu hồi là 
10,6m2. 

Căn cứ các tài liệu, hồ sơ, tờ kê khai, Biên bản kiển tra đất, nhà, công trình xây 
dựng, cây trồng vật nuôi trên đất thu hồi ngày 18/7/2018; biên bản phúc tra lại một số tài 
sản vật kiến trúc, cây cối hoa màu tại khu đất thu hồi của hộ gia đình ông Sử, bà Hoạch 
ngày 22/2/2020 do Chi nhánh trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Điện Biên Phủ (nay 
là Trung tâm Quản lý đất đai thành phố Điện Biên Phủ); phiếu lấy ý kiến khu dân cư 

về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất của hộ gia đình ông Sử, bà Hoạch được 
UBND phường Nam Thanh xác nhận ngày 05/12/2018 có trong hồ sơ phương án 
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và Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 về việc thu hồi đất của bà Vũ 

Thị Hoạch để thực hiện Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc – thành phố 
Điện Biên Phủ” giai đoạn II (2017-2020). Hạng mục: Đường từ cầu A1 xuống cầu 
C4 (địa phận phường Nam Thanh – thành phố Điện Biên Phủ), thì ông Sử, bà 
Hoạch thuộc trường hợp bị thu hồi đất để thực hiện đầu tư xây dựng công trình 
đường 15m từ cầu A1 xuống cầu C4 thành phố Điện Biên Phủ và được bồi thường 
diện tích 248,9m2 đất trồng cây lâu năm (CLN) thuộc thửa số 61; tờ bản đồ số 02, 
theo quy định tại Điều 75, Điều 77 Luật đất đai năm 2013. 

b) Về cơ sở, căn cứ thực hiện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư 

Căn cứ quy định pháp luật về đất đai và quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định 
cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên; bản đồ địa chính 2010; Hồ sơ 

địa chính và Mảnh chỉnh lý, trích lục địa chính số 86 năm 2018 (Tờ bản đồ số 02) 
dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Điện Biên Phủ”, giai 

đoạn 2 (2017 - 2020); hạng mục công trình: Đường từ cầu A1 xuống cầu C4 do 
Công ty cổ phần Tài nguyên & Môi trường Việt Thành thực hiện ngày 05/12/2018, 
được Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Điện Biên duyệt ngày 06/12/2018. Ngày 
19/9/2019, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1197/QĐ-UBND về việc phê 
duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Đường từ cầu A1 xuống cầu C4, 
trong đó có gia đình ông Sử, bà Hoạch được bồi thường đất trồng cây lâu năm (theo hiện 
trạng), trên các cơ sở cụ thể sau: 

- Về khối lượng bồi thường về đất đai, tài sản trên đất: Căn cứ giấy tờ về đất đai, hồ 
sơ địa chính và khối lượng đo đạc, kiểm đếm hiện trạng đất đai, tài sản gắn liền với đất 
được hộ gia đình bà Vũ Thị Hoạch xác nhận với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải 
phóng mặt bằng. 

- Về đơn giá bồi thường: Căn cứ giá đất cụ thể, giá tài sản, cây cối trên đất để 
tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với các thửa đất trong phạm vi 
thu hồi để thực hiện dự án hạng mục công trình: Đường từ cầu A1 xuống cầu C4 
tại Quyết định số 821/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc 
phê duyệt giá đất cụ thể, giá tài sản trên đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi 
đất đối với các thửa đất trong phạm vi phải thu hồi để thực hiện dự án “Chương trình đô 

thị miền núi phía Bắc - thành phố Điện Biên Phủ”, giai đoạn 2 (2017 - 2020); hạng 
mục công trình: Đường từ cầu A1 xuống cầu C4.   

2. Đối với dự án Khu tái định cư các hộ dân đường 15m từ cầu A1 xuống 
cầu C4 

a) Nguồn gốc và quá trình sử dụng đất 
Theo hồ sơ kỹ thuật thửa đất và mảnh trích đo, chỉnh lý, trích lục địa chính số 

09 năm 2019 tờ bản đồ số 01+02+03), Khu tái định cư các hộ dân đường 15m từ 
cầu A1 xuống cầu C4, thành phố Điện Biên Phủ do Công ty cổ phần Tài nguyên 
&Môi trường Việt Thành thực hiện ngày 10/4/2019; được Sở Tài nguyên và Môi 
trường phê duyệt ngày 16/4/2019, thì hộ gia đình ông Sử, bà Hoạch bị thu hồi và 
được bồi thường diện tích 10,6m2 

đất trồng cây lâu năm (CLN) (trong đó: Diện tích 
8,1m2 

đất trồng cây lâu năm, thuộc thửa đất số 59, tờ bản đồ số 02 và diện tích 
2,5m2

đất trồng cây lâu năm, thuộc thửa số 80, tờ bản đồ số 02 ).  
Căn cứ các tài liệu, hồ sơ, tờ kê khai, biên bản kiển tra đất, nhà, công trình xây 
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dựng, cây trồng vật nuôi trên đất thu hồi ngày 02/12/2019 do Trung tâm phát triển quỹ 
đất Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên; phiếu lấy ý kiến khu dân cư về nguồn 
gốc và thời điểm sử dụng đất của bà Vũ Thị Hoạch được UBND phường Nam Thanh 
xác nhận ngày 10/4/2020 có trong hồ sơ phương án và Quyết định số 1308/QĐ-UBND 
ngày 04/8/2020 về việc thu hồi đất của bà Vũ Thị Hoạch để thực hiện đầu tư xây dựng 
công trình khu tái định cư các hộ gia đình đường 15m từ cầu A1 xuống cầu C4 thành phố 
Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, thì hộ gia đình ông Sử, bà Hoạch thuộc trường hợp bị 
thu hồi đất để thực hiện đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư các hộ dân 
đường 15m từ cầu A1 xuống cầu C4 thành phố Điện Biên Phủ và đủ điều kiện 
được bồi thường về đất diện tích 10,6m2 đất trồng cây lâu năm (CLN) (trong đó: 

Diện tích 8,1m2 
đất trồng cây lâu năm, thuộc thửa đất số 59, tờ bản đồ số 02 và diện 

tích 2,5m2 
đất trồng cây lâu năm, thuộc thửa số 80, tờ bản đồ số 02), theo quy định 

tại Điều 75, Điều 77 Luật đất đai năm 2013. 
b) Về cơ sở, căn cứ thực hiện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư 
Căn cứ quy định pháp luật về đất đai và quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên; bản đồ địa chính năm 2010; Hồ 
sơ kỹ thuật thửa đất và mảnh trích đo, chỉnh lý, trích lục địa chính số 09 năm 2019 

(tờ bản đồ số 01+02+03), Khu tái định cư các hộ dân đường 15m từ cầu A1 xuống 
cầu C4, thành phố Điện Biên Phủ do Công ty cổ phần Tài nguyên &Môi trường Việt 
Thành thực hiện ngày 10/4/2019, được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt 
ngày 16/4/2019. Ngày 04/8/2020, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1307/QĐ-
UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây 

dựng Khu tái định cư các hộ dân đường 15m từ cầu A1 xuống cầu C4 thành phố Điện 
Biên Phủ, trong đó có hộ gia đình ông Sử, bà Hoạch được bồi thường đất trồng cây lâu 
năm, trên các cơ sở cụ thể sau: 

- Về khối lượng bồi thường về đất đai, tài sản trên đất: Căn cứ giấy tờ về đất đai, hồ 
sơ địa chính và khối lượng đo đạc, kiểm đếm hiện trạng đất đai, tài sản gắn liền với đất 
được hộ gia đình bà Vũ Thị Hoạch xác nhận với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải 
phóng mặt bằng tại thời điểm thu hồi đất. 

- Về đơn giá bồi thường: Căn cứ giá đất cụ thể, giá tài sản, cây cối trên đất để 
tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với các thửa đất trong phạm vi 
thu hồi để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư các hộ dân đường 15m 
từ cầu A1 xuống cầu C4 thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên tại Quyết định số 
592/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt giá đất cụ 
thể, giá tài sản trên đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất dự án: Khu tái 
định cư các hộ dân đường 15m từ cầu A1 xuống cầu C4 – thành phố Điện Biên Phủ. 

Như vậy, để thực hiện 02 dự án nêu trên thì hộ gia đình hộ gia đình ông Sử, bà 

Hoạch bị thu hồi tổng diện tích đất là 259,5m
2 đất trồng cây lâu năm (CLN) (thu 

hồi hết diện tích đất) và được bồi thường về đất theo hiện trạng thửa đất tại thời Nhà 

nước thu hồi là đất trông cây lâu năm theo giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi 

Nhà nước thu hồi đất do cơ quan thẩm quyền (UBND tỉnh Điện Biên) ban hành.  
II. Giải quyết nội dung đơn đề nghị  
Như đã phân tích tại mục I nêu trên, theo hiện trạng thửa đất tại thời Nhà nước 

thu hồi của hộ gia đình ông Sử, bà Hoạch là đất trồng cây lâu năm; không phải là đất 
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vườn ao trong cùng một thửa đất đang có nhà ở không được công nhận là đất ở. Căn cứ 
Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 27/4/2021 của UBND tỉnh Điện 
Biên về việc phê duyệt bổ sung giá đất cụ thể, giá cây trồng trên đất để tính tiền bồi 
thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Khu tái định cư các hộ dân đường 15m 
từ cầu A1 xuống cầu C4, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên quy định cụ thể như 

sau (trích):  
“Điều 1. Phê duyệt bổ sung giá đất cụ thể, giá cây trồng trên đất để tính tiền bồi 

thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án: Khu tái định cư các hộ dân đường 
15m từ cầu A1 xuống cầu C4 - thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, như sau: 

1. Giá đất cụ thể:  
- Đất trồng cây lâu năm (đất vườn, ao trong cùng một thửa đất đang có nhà ở 

không được công nhận là đất ở) là 126.000đ/m
2. 

- Đất trồng cây hàng năm khác (đất vườn, ao trong cùng một thửa đất đang có nhà 

ở không được công nhận là đất ở) là 108.000đ/m
2
.” 

Như vậy, việc gia đình ông Bùi Văn Sử bà Vũ Thị Hoạch đề nghị UBND 
thành phố xem xét đền bù đất với đơn giá 126.000đồng/m2 theo giá đất cụ thể được 
UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt tại Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 27/4/2021, là 
không có cơ sở. 

Trên đây là nội dung trả lời đơn đề nghị của ông Bùi Văn Sử, bản Hoong En, 
phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, để gia đình ông bà 
được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT Thành ủy, TT HDND thành phố; 
- Lãnh đạo UBND thành phố; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Ban tiếp công dân tỉnh Điện Biên; 
- Ban Tiếp công dân thành phố; 
- Trung tâm PTQĐ - Sở TN&MT; 
- Trung tâm QLĐĐ thành phố; 
- UBND, UBMTTQ phường Nam Thanh; 
- Lưu VT, TNMT. 
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KT. CHỦ TỊCH 
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