
 

 

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-TNMT  
V/v trả lời đơn đề của bà Phạm Thị Thảo, địa chỉ 

tổ dân phố 10, phường Thanh Trường, thành 
phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

 

   Điện Biên Phủ, ngày      tháng 9 năm 2021 

          Kính gửi: Bà Phạm Thị Thảo, địa chỉ tổ dân phố 10, phường Thanh Trường,               

thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

Ngày 28/7/2021, UBND thành phố Điện Biên Phủ nhận được đơn đề nghị 
giao đất ở riêng cho mẹ con (không đề ngày tháng năm) của bà Phạm Thị Thảo, địa 

chỉ tổ dân phố 10, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên. Sau khi xem xét nội dung đơn, UBND thành phố giao phòng Tài nguyên và 

Môi trường chủ trì, phối hợp với Trung tâm quản lý đất đai thành phố, UBND 

phường Thanh Trường tại phiếu đề xuất thụ lý đơn số 227/BTCD-XLĐT ngày 
06/8/2021. Trên cơ sở hồ sơ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các giấy 

tờ của gia đình cung cấp. UBND thành phố Điện Biên Phủ trả lời gia đình bà Phạm 

Thị Thảo như sau: 

1. Nguồn gốc sử dụng đất 

 Trên cơ sở hồ sơ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các giấy tờ 

do bà Phạm Thị Thảo cung cấp thể hiện như sau: 

 Theo Giấy CNQSD đất số H00928/QSDĐ ngày 04/10/2007 của UBND 

thành phố Điện Biên Phủ cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Huy, bà Phạm Thị Thảo, 

địa chỉ thường trú tại tổ dân phố 10, phường Thanh Trường, thành phố Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Theo Bản án số 11/2019/HNGĐ-ST ngày 24/5/2019 
của Toà án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ Quyết định về phần tài sản 

chung, nợ chung: Ông Huy và bà Thảo tự thoả thuận không yêu cầu Toà án giải 

quyết nên Toà án không xem xét giải quyết về tài sản trong vụ án này.  

 Sổ hộ khẩu thường trú số 180134421 ngày 20/11/2019 (cấp đổi sổ) của 

gia đình do Công an thành phố Điện Biên Phủ cấp cho bà Phạm Thị Thảo (chủ 

hộ) tại tổ dân phố 10 phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ (có 2 
nhân khẩu gồn: cho bà Phạm Thị Thảo (chủ hộ) và con Nguyễn Diệu Linh.  

Theo Quyết định số 1603/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của UBND thành 

phố Điện Biên Phủ về việc thu hồi đất đang thuộc quyền sử dụng của hộ ông 
(bà) Nguyễn Văn Huy (Thảo) để thực hiện đầu tư xây dựng 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, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, diện 

tích thu hồi 83,7m2  đất đô thị (ODT), thửa đất số 20, tờ bản đồ số 02.  
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Như vậy, theo nguồn gốc đất gia đình hộ ông (bà) Nguyễn Văn Huy 

(Thảo) sử dụng diện tích thu hồi 83,7m2 đất đô thị (ODT), thửa đất số 20, tờ bản 

đồ số 02. Theo khoản 1 Điều 64 quy định. Hợp đồng, văn bản giao dịch về 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật đất đai. 

“1. Hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình phải được người có tên trên Giấy 

chứng nhận hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự 

ký tên”. 

Do đó nội dung đề nghị giao đất ở riêng cho mẹ con của bà Phạm Thị Thảo, 

địa chỉ tổ dân phố 10, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên là không có cơ sở và UBND thành phố Điện Biên Phủ không giải quyết được. 
Đề nghị Ông Huy và bà Thảo làm thủ tục thỏa thuận theo quy định của pháp luật 

để được xem xét cấp đất tái định cư tại thửa đất đứng tên Nguyễn Văn Huy 

(Thảo) sử dụng diện tích thu hồi 83,7m2 đất đô thị (ODT), thửa đất số 20, tờ bản 

đồ số 02. 

Trên đây, là nội dung trả lời của UBND thành phố Điện Biên Phủ đối với 

nội dung đề nghị giao đất ở riêng của bà Phạm Thị Thảo được biết và thực hiện./.                                                

  
Nơi nhận: 

  - Như kính gửi; 
- Lãnh đạo UBND TP (B/c); 
- TTQLĐĐ thành phố; 
- Ban tiếp công dân thành phố; 

  - UBND phường Thanh Trường; 
  - Thanh Tra thành phố; 
  - Lưu VT, TNMT. 
     

 
 

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

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Tuấn Anh 
 


