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                    Kính gửi: Bà Đỗ Thị Hương, tổ dân phố số 12 (nay là tổ 11),  
                             phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ. 

 

Thực hiện Quyết định số 2754/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của UBND thành 
phố Điện Biên Phủ về việc giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp 

với các đơn vị liên quan tiến hành xác minh làm rõ nội dung khiếu nại của bà Đỗ Thị 

Hương, tổ dân phố số 12 (nay là tổ 11), phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên.  

Phòng Tài nguyên và Môi trường, thành phố Điện Biên Phủ đã mời bà Đỗ Thị 

Hương, đến làm việc để xác định rõ nội dung, lý do, yêu cầu giải quyết bảo đảm về 

quyền, lợi ích của Bà theo quy định của pháp luật.  

Qua kết quả tại Biên bản làm việc ngày 27/9/2021 đã xác định, thống nhất nội 

dung, lý do, yêu cầu của bà Hương là kiến nghị xem xét giải quyết 02 nội dung là: 

(1) Đề nghị xem xét giải quyết phần tài sản là của vợ chồng bà là Đỗ Thị Hương 

và ông Nguyễn Đức Sinh (tài sản này do hai vợ chồng tạo lập) không có phần đóng 

góp tạo lập tài sản của bà Nguyễn Thị Lai, bà Nguyễn Kim Thanh và ông Nguyễn 

Quốc Thái. 

(2) Xem xét cấp cho Bà 01 suất đất có thu tiền sử dụng đất. 

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

Hương cung cấp. UBND thành phố Điện Biên Phủ trả lời bà Đỗ Thị Hương như sau: 

1. Quá trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

 Theo trình tự, thủ tục UBND thành phố Điện Biên Phủ ban hành Quyết định số 

1852/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người sử dụng đất và các đối tượng bị ảnh hưởng 

khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Đoạn tuyến đường 

nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến khu tái định cư Noong Bua vào dự án đầu tư xây 

dựng công trình: Đường vành đai II (nối tiếp khu TĐC Noong Bua thành phố Điện 

Biên Phủ với khu TĐC Pú Tửu thị trấn huyện Điện Biên) trên địa bàn tổ dân phố 12 
(nay là tổ 11), phường Him Lam (đợt 43- Đại lộ), quyết định: Xác định về đất, tài sản 

trên đất hộ ông Nguyễn Đức Sinh, Đỗ Thị Hương (Nguyễn Thị Kim Thanh, Nguyễn 

Thị Lai, Nguyễn Quốc Thái), thửa đất đang tranh chấp. 

Trong quá trình thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã phát sinh tranh 
chấp đất đai và Toà án nhân thành phố Điện Biên Phủ có Quyết định số 

05/2018/QĐST-DSTC ngày 03/01/2018 quyết định công nhận sự thỏa thuận của các 
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đương sự quyền sử dụng đất theo Giấy CNQSD đất số AB 551070 ngày 19/4/2005 của 

UBND thành phố Điện Biên Phủ mang tên Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thế Khuy (đã 

được chỉnh tên người sử dụng đất bà Nguyễn Thị Lan theo Quyết định số 859/QĐ-
UBND ngày 16/9/2015 về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lai ghi ở 

phần nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý của Giấy CNQSD đất nói trên ngày 

20/10/2015), là di sản của bà Nguyễn Thị Lan (đã chết) để lại. Ông Nguyễn Đức Sinh, 

bà Nguyễn Thị Lai, ông Nguyễn Quốc Thái, bà Nguyễn Thị Kim Thanh là các đồng 

thừa kế di sản của bà Nguyễn Thị Lan. 

Giao cho ông Nguyễn Đức Sinh tiếp tục quản lý đất tại Giấy CNQSD đất số AB 
551070 ngày 19/4/2005 do UBND thành phố Điện Biên cấp mang tên Nguyễn Thị 

Lan theo Biên bản họp gia đình ngày 17/02/2011. Trong trường hợp đất bị thu hồi 

theo Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của UBND thành phố Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, thì đất tái định cư khi được cấp thuộc quyền sử dụng chung 

của ông Nguyễn Đức Sinh, bà Nguyễn Thị Lai, ông Nguyễn Quốc Thái, bà Nguyễn 

Thị Kim Thanh. Giao cho ông Nguyễn Đức Sinh (con trai trưởng, là trưởng họ), quản 

lý làm nơi thờ cúng chung của gia đình. Tài sản này không được chuyển nhượng, 

tặng cho khi chưa được sự đồng ý của các đồng thừa kế. 

 Trên cơ sở Quyết định số 05/2018/QĐST-DSTC ngày 03/01/2018 của Tòa án 

nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, UBND thành phố Điện Biên Phủ ban hành Quyết 

định số 812/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người sử dụng đất và các đối tượng bị 

ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Đoạn 
tuyến đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến khu tái định cư Noong Bua vào dự 

án đầu tư xây dựng công trình: Đường vành đai II (nối tiếp khu TĐC Noong Bua 

thành phố Điện Biên Phủ với khu TĐC Pú Tửu thị trấn huyện Điện Biên) trên địa bàn 

tổ dân phố 12 (nay là tổ 11), phường Him Lam (đợt 48- Đại lộ), quyết định kinh phí 

hỗ trợ xây dựng nhà đối với Nguyễn Đức Sinh, bà Nguyễn Thị Lai, Nguyễn Thị Kim 

Thanh và ông Nguyễn Quốc Thái. 

Như vậy, UBND thành phố Điện Biên Phủ ban hành Quyết định số 812/QĐ-
UBND ngày 25/5/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư cho người sử dụng đất đối với ông Nguyễn Đức Sinh, bà Nguyễn 

Thị Lai, ông Nguyễn Quốc Thái, bà Nguyễn Thị Kim Thanh là các đồng thừa kế di 

sản của bà Nguyễn Thị Lan là đúng. 

2. Đối với 02 nội dung kiến nghị xem xét giải quyết  

2.1. Đối với nội dung xem xét giải quyết phần tài sản là của vợ chồng bà là 

Đỗ Thị Hương và ông Nguyễn Đức Sinh (tài sản này do hai vợ chồng tạo lập) 

không có phần đóng góp tạo lập tài sản của bà Nguyễn Thị Lai, bà Nguyễn Kim 
Thanh và ông Nguyễn Quốc Thái 

Trên cơ sở thông tin và các tài liệu, bằng chứng, chứng cứ do bà Đỗ Thị Hương 

cung cấp. Theo Trích lục khai tử số 267/TLKT-BS ngày 30/9/2021 của UBND 

phường Him Lam, trích lục bà Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 09/9/1938. Chết ngày 

23/11/2008; Biên bản ngày 16/6/2009 của đơn vị PC23, Công an tỉnh Điện Biên lập 

vụ cháy nhà, tại số nhà 303, tổ dân phố 12 (nay là tổ 11), phường Him Lam, thành 

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; xác nhận của cơ quan, tổ chức về việc ủng hộ, hỗ 
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trợ do nhà bà Đỗ Thị Hương bị cháy; hợp đồng kinh tế sản xuất, lắp dựng mái nhà 

tôn, tường gạch, nền lát gạch hoa ngày 15/11/2010; hợp đồng thuê nhà số 01/HĐ-KT 
ngày 01/6/2014 và một số giấy tờ liên quan đến việc sử dụng điện, nước cho thấy: 

Việc phát sinh tài sản của vợ chồng bà (Đỗ Thị Hương, ông Nguyễn Đức Sinh) tạo 

lập trên đất của mẹ chồng (bà Nguyễn Thị Lan), sau  thời điểm bà Lan (chết) và nhà 

bị cháy là có cơ sở. Theo Luật Hôn nhân gia đình Điều 61 quy định như sau. 

"Điều 61. Chia tài sản trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình. 

1. Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà ly hôn, nếu tài sản của 

vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình không xác định được thì vợ hoặc chồng 

được chia một phần trong khối tài sản chung của gia đình căn cứ vào công sức đóng 

góp của vợ chồng vào việc tạo lập, duy trì, phát triển khối tài sản chung cũng như vào 

đời sống chung của gia đình. Việc chia một phần trong khối tài sản chung do vợ chồng 

thỏa thuận với gia đình; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. 

2. Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà tài sản của vợ chồng 

trong khối tài sản chung của gia đình có thể xác định được theo phần thì khi ly hôn, 

phần tài sản của vợ chồng được trích ra từ khối tài sản chung đó để chia theo quy 

định tại Điều 59 của Luật này." 

Như vậy, nội dung xem xét giải quyết phần tài sản là của vợ chồng bà là Đỗ Thị 

Hương và ông Nguyễn Đức Sinh (tài sản này do hai vợ chồng tạo lập) không có phần 

đóng góp tạo lập tài sản của bà Nguyễn Thị Lai, bà Nguyễn Thị Kim Thanh và ông 
Nguyễn Quốc Thái, không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Điện Biên 

Phủ. Đề nghị Bà yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của Luật Hôn nhân gia đình. 

2.2. Đối với nội dung xem xét cấp cho Bà 01 suất đất có thu tiền sử dụng đất 

Theo Giấy CNQSD đất số AB551070/QSDĐ ngày 19/4/2005  của UBND 

thành phố Điện Biên Phủ cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Lan, ông Nguyễn Thế Khuy, 
địa chỉ thường trú tại tổ dân phố 4, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên.  

Quyết định số 65/2018/QĐST-HNGĐ ngày 29/6/2018 của Toà án nhân dân 

thành phố Điện Biên Phủ Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thoả thuận 

của các đương sự về phần tài sản chung, vợ chồng: Bà Đỗ Thị Hương và ông Nguyễn 

Đức Sinh 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 180032799 ngày 07/9/2009 của gia đình do Công an 

thành phố Điện Biên Phủ cấp cho ông Nguyễn Đức Sinh (chủ hộ) tại tổ dân phố 12 

(nay là tổ 11), phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ (có 05 nhân khẩu gồm: 
Ông Nguyễn Đức Sinh (chủ hộ), vợ bà Đỗ Thị Hương, con Nguyễn Sơn Tùng, 

Nguyễn Hùng Sơn và mẹ vợ Lê Thị Nguyệt.  

Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của UBND thành phố Điện 

Biên Phủ về việc thu hồi đất của ông (bà) Nguyễn Đức Sinh, Nguyễn Thị Lai, 

Nguyễn Quốc Thái, Nguyễn Thị Kim Thanh là các đồng thừa kế di sản để thực hiện 

dự án xây dựng công trình: Đoạn tuyến đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến 

khu tái định cư Noong Bua vào dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường vành đai II 

(nối tiếp khu TĐC Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ với khu TĐC Pú Tửu thị 
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trấn huyện Điện Biên) trên địa bàn tổ dân phố 12 (nay là tổ 11), phường Him Lam, 

thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, diện tích thu hồi 115,9m
2 (đất ở đô thị 

100m2, đất cây lâu năm 15,9m
2), thửa đất số 19, tờ bản đồ số 58.  

Như vậy, theo nguồn gốc đất, tài sản được tạo lập của vợ chồng bà Đỗ Thị 

Hương, ông Nguyễn Đức Sinh, bà Hương kiến nghị xem xét cấp cho Bà 01 suất đất 

có thu tiền sử dụng đất là nguyện vọng chính đáng và có cơ sở. Theo khoản 4 Điều 6. 
Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 
15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Đất đai. 

“4. Đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất gắn 

liền với nhà ở thuộc trường hợp phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được 

bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn 

nơi có đất ở thu hồi thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao 

đất ở có thu tiền sử dụng đất. Giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở; giá đất ở tính 

tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định”.   

Tuy nhiên, để được xem xét cấp cho Bà Đỗ Thị Hương 01 suất đất có thu tiền sử 

dụng đất thì Bà phải có giấy tờ hợp pháp của Toà án phân định theo quy định về tài 
sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình có thể xác định được theo 

phần tài sản của vợ chồng được trích ra từ khối tài sản chung đó để chia theo quy 

định là của vợ chồng Bà tạo lập, không phải là tài sản của bà Nguyễn Thị Lai, bà 

Nguyễn Kim Thanh và ông Nguyễn Quốc Thái tạo lập trong khối tài sản chung của 

gia đình. 

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

dung kiến nghị của bà Đỗ Thị Hương để gia đình được biết và thực hiện./.  

 Nơi nhận: 
  - Như trên; 
  - TT Thành ủy (bc); 

- Lãnh đạo UBND TP (bc); 
- TT QLĐĐ thành phố; 
- Ban tiếp công dân thành phố; 

  - UBND phường Him Lam; 
  - Thanh tra thành phố; 
  - Lưu VT, HSGQĐ. 
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