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Số:           /UBND-TNMT   

V/v trả lời đơn đề nghị của ông Trương 

Lương Thịnh, địa chỉ: số nhà 91, tổ dân 
phố 18, phường Him Lam, thành phố 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

   Điện Biên Phủ, ngày      tháng 10 năm 2021 

 
Kính gửi: Ông Trương Lương Thịnh, số nhà 91, tổ dân phố 18, 

 phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 
 

Ngày 26/7/2021 UBND thành phố Điện Biên Phủ nhận được đơn đề nghị 
của ông  Trương Lương Thịnh, địa chỉ số nhà 91, tổ dân phố 18, phường Him Lam, 

thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Nội dung đơn: Đề nghị UBND thành 

phố xem xét không truy thu số tiền sử dụng đất của gia đình ông. 

Sau khi xem xét nội dung đơn đề nghị của ông, căn cứ các quy định của 

pháp luật và các tài liệu có liên quan, UBND thành phố trả lời như sau: 

Ông Trương Lương Thịnh thuộc đối tượng thu hồi đất để thực hiện dự án Hạ 

tầng kỹ thuật khung, khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịnh vụ 

dọc trục đường 60m trên địa bàn tổ dân phố 18, phường Him Lam, thành phố Điện 

Biên Phủ với tổng diện tích thu hồi 814,6m
2 đất tại các thửa đất số 01 + 97 + 100 +  

106, tờ bản đố số 80 và thửa đất số 44 tờ bản đồ số 15 (vị trí thu hồi được xác định 

theo Trích lục bản đồ địa chính khu đất xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật 

khung, khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 

60m trên địa bàn phường Him Lam, phường Noong Bua - thành phố Điện Biên 
Phủ, tỉnh Điện Biên do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Điện Biên thực hiện ngày 

20/4/2018). Nay gia đình đề nghị UBND thành phố xem xét không truy thu nghĩa 
vụ tài chính đối với thửa đất số 13 tờ bản đồ số 290-đ-IV đã được UBND thành 

phố cấp GCN QSDĐ số H09507/QSDĐ ngày 02/8/2007 (theo bản  đồ thu hồi là 

thửa đất số 01, tờ số 80). 

1. Về nguồn gốc và tình hình sử dụng đất mảnh đất thu hồi 

Thửa đất ông Thịnh được cấp GCN QSDĐ tại tổ dân phố 18, phường Him 

Lam có nguồn gốc khai phá, sử dụng từ năm 1975. Đối chiếu với sổ mục kê và tờ 

bản đồ 290-đ-IV năm 1994, ông Trương Lương Thịnh đứng tên thửa đất số 13, 

diện tích 1.120m
2 đất thổ cư. 

Năm 1998, nhà nước có tiến hành đo đạc cấp GCN QSD đất với diện tích 

đất Ao và đất Lúa cho các hộ gia đình đang sử dụng theo chủ trương chung của 

Nhà nước. Gia đình ông Thịnh được cấp GCN QSDĐ số 48/QSDĐ/38/1998/QĐ-
UB ngày 02/7/1998, gồm: thửa đất số 34, tại tờ bản đồ số 24, diện tích 320m

2
, mục 

đích sử dụng trồng Lúa; thửa đất số 35, tại tờ bản đồ số 24, diện tích 340m
2
, mục 

đích sử dụng làm Ao nuôi cá; thời gian sử dụng từ năm 1998 đến năm 2018. Năm 
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2007, hộ ông Thịnh được cấp GCN QSD đất đối với diện tích 825m
2 (đất ở 400m

2, 
đất trồng cây hàng năm khác 425m2).  

Tháng 7 năm 2011, ông Thịnh bà Tơ chia tách một phần diện tích đất đang 

sử dụng cho 2 người con gồm: Trương Ngọc Bính 95,8m
2 đất ở; Trương Thị 

Thanh Bình 112,76m2 đất ở. Hai con của ông bà đã được UBND thành phố cấp 

GCN QSD đất đối với các diện tích trên. 

Như vậy: Thửa đất ông Thịnh được cấp GCN QSD đất có nguồn gốc sử 

dụng làm nhà ở từ trước ngày 15/10/1993, không có giấy từ theo quy định tại điểm 

d khoản 1 Điều 50 Luật đất đai năm 2003. 

2. Về việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất 

Ông Trương Lương Thịnh lập hồ sơ đề nghị cấp GCN QSD đất đối với thửa 

đất số 13, tờ bản đồ số 290-đ-IV tại tổ dân phố 18, phường Him Lam, thành phố 

Điện Biên Phủ. Thành phần hồ sơ đăng ký cấp GCN QSD đất của ông Thịnh gồm: 

- Đơn xin cấp GCN QSDĐ ghi ngày 08/7/2005 của ông Trương Lương 

Thịnh, thửa đất số 13, tờ bản đồ số 290-đ-IV, diện tích 825m
2 trong đó đăng ký cấp 

400m2 đất ở, đơn được UBND phường Him Lam xác nhận ngày 01/4/2007 nguồn 

gốc khai phá năm 1975, không tranh chấp, sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất: 

ổn định; phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định ngày 19/7/2007 nội dung: hộ 

ông Trương Lương Thịnh đủ điều kiện cấp GCN QSD đất diện tích xin cấp 825m
2 

trong đó đất ở 400m
2
, vườn 425m

2. 

- Đơn xin xác minh nguồn gốc ngày 08/7/2005 của ông Trương Lương 

Thịnh, được UBND phường Him Lam xác nhận nguồn gốc do gia đình khai hoang 

từ năm 1975 sử dụng làm nhà 300m
2
, vườn cây 600m2

, đào ao 660m
2 (riêng ao đã 

có Giấy chứng nhận QSDĐ) sử dụng ổn định không tranh chấp. 

- Biên bản kiểm tra xác minh hồ sơ cấp GCN QSDĐ ngày 13/6/2007. 

- Trích lục bản đồ địa chính thửa đất số 13, tờ bản đồ số 290-đ-IV ngày 
28/3/2007, được UBND phường Him Lam xác nhận ngày 01/4/2007. 

- Tờ khai nộp thuế đất ngày 15/5/1993 được UBND phường Him Lam xác 

nhận ngày 20/5/1993, cơ quan thuế xác định ngày 21/5/1993. 

- Biên lai thu lệ phí trước bạ số 12906 ngày 23/8/2007 nộp cho tài sản là 

400m2 
đất ở, 425m2 vườn. 

Ông Thịnh đăng ký cấp giấy chứng nhận QSDĐ mà không có giấy tờ về 

quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Đất đai 2003. Tại thời điểm 

ông đăng ký cấp giấy chứng nhận QSDĐ được UBND phường Him Lam xác nhận 

đất sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993, không tranh chấp phù hợp với quy 

hoạch sử dụng đất. Theo quy định tại Khoản 4, Điều 50, Luật đất đai 2003, ông 

Thịnh đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ. Căn cứ khoản 5 Điều 84, 

khoản 5 Điều 87 Luật Đất đai 2003; khoản 3 Điều 45 Nghị định số 181/2004/NĐ-
CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ; khoản 1 Điều 3 và khoản 2 Điều 7 Quyết định 

số 01/2006/QĐ-UBND ngày 24/3/2006 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban 

hành quy định hạn mức giao đất ở đô thị và nông thôn; hạn mức công nhận đất ở 
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trong trường hợp thửa đất có vườn, ao; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có 

mặt nước chưa sử dụng áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên, thì thửa đất gia đình 

ông Thịnh được công nhận hạn mức đất ở 100m2 không phải nộp tiền sử dụng đất. 

Như vậy, theo nội dung đơn đăng ký cấp GCN QSDĐ của gia đình ông 

Thịnh đủ điều kiện được công nhận hạn mức đất 100m
2 không phải nộp tiền sử 

dụng đất, đối với diện tích 300m
2 đất ở gia đình đăng ký cấp GCN vượt hạn mức 

phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Tuy nhiên, tại thời điểm gia đình 

nhận GCN QSDĐ các cơ quan chuyên môn chưa thực hiện chuyển thông tin địa 

chính cũng như ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất cho công dân, đến ngày 
30/3/2018 UBND thành phố đã ban hành Thông báo số 05/TB-UBND thông báo 
về việc truy thu nghĩa vụ tài chính cấp GCN QSDĐ đối với gia đình ông Trương 

Lương Thịnh là đúng theo quy định. Do đó, việc ông đề nghị UBND thành phố 

xem xét không truy thu số tiền sử dụng đất của gia đình ông là không có cơ sở. 

Trên đây là nội dung trả lời đơn của ông Trương Lương Thịnh, tổ dân phố 

18, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ để ông được biết và thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo UBND thành phố; 
- Ban tiếp công dân thành phố; 
- Trung tâm QLĐĐ thành phố; 
- UBND phường Him Lam; 
- Lưu VT, TNMT. 
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