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ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /UBND-QLDA 

Về việc trả lời đơn đề nghị của ông 

(bà): Nguyễn Đức Sinh, Nguyễn Thị 

Lai, Nguyễn Thị Kim Thanh, Nguyễn 

Quốc Thái, tổ 18, phường Him Lam, 

thành phố Điện Biên Phủ. 
 

Điện Biên Phủ, ngày       tháng      năm 2021 

 

  Kính gửi: Ông (bà): Nguyễn Đức Sinh, Nguyễn Thị Lai,  
                                           Nguyễn Thị Kim Thanh, Nguyễn Quốc Thái,  
                                                 tổ dân phố 18, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ. 

 

Ngày 30/8/2021 UBND thành phố nhận được đơn đề nghị của ông (bà): 
Nguyễn Đức Sinh, Nguyễn Thị Lai, Nguyễn Thị Kim Thanh, Nguyễn Quốc Thái, 

tổ 18, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ. 

 Nội dung đơn: Đề nghị UBND thành phố Điện Biên Phủ xem xét chi trả đủ 

số tiền (463.641.918 đồng) bồi thường, hỗ trợ theo các Quyết định phê duyệt của 

UBND thành phố. Sau khi xem xét nội dung đơn, UBND thành phố Điện Biên Phủ 

giao cho Ban QLDA các công trình thành phố chủ trì phối hợp với các cơ quan có 

liên quan xem xét tham mưu cho UBND thành phố trả lời nội dung kiến nghị của 

công dân. 

 Trên cơ sở tham mưu của Ban QLDA các công trình thành phố, UBND thành 
phố Điện Biên Phủ trả lời các hộ gia đình đồng thừa kế như sau: 

          1. Đối với các khoản tiền được phê duyệt tại Quyết định số 1852/QĐ-
UBND ngày 13/12/2017 của UBND thành phố Điện Biên Phủ: 

          1.1. Đối với khoản tiền bồi thường về đất ở 

Tại Quyết định số: 1852/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của UBND thành phố 

Điện Biên Phủ giá trị đất ở được phê duyệt 1.000.000.000 đồng. Hiện tại Ban 

QLDA các công trình thành phố chưa thực hiện chi trả, lý do: Được thực hiện sau 

khi có Quyết định đối trừ đất ở giữa nơi đi và nơi đến sẽ thực hiện chi trả khoản 

chênh lệch giữa nơi đi và nơi đến (nếu có). 

          1.2. Đối với khoản tiền bồi thường về tài sản vật kiến trúc và cây cối hoa 

màu trên đất: Tổng số tiền bồi thường 296.595.378 đồng (trong đó: Bồi thường 

TSVKT 295.758.378 đồng, bồi thường cây cối hoa màu: 837.000 đồng). 

Tại Quyết định số: 1852/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của UBND thành phố 

Điện Biên Phủ, tại số thứ tự số 38 Quyết định phê duyệt nêu rõ hộ gia đình ông 
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Nguyễn Đức Sinh, Đỗ Thị Hương (Nguyễn Thị Lai, Nguyễn Thị Kim Thanh, Nguyễn 

Quốc Thái thửa đất đang tranh chấp). Vì vậy Ban QLDA các công trình thành phố 

chỉ thực hiện chi trả khi hộ gia đình có biên bản thống nhất phân chia tài sản giữa các 

đồng thừa kế với bà Đỗ Thi Hương (là vợ cũ của ông Nguyễn Đức Sinh). 

        1.3. Đối với khoản tiền bồi thường, hỗ trợ về đất nông nghiệp 

Tại Quyết định số: 1852/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của UBND thành phố 

Điện Biên Phủ, Ban QLDA các công trình thành phố sẽ thực hiện chi trả cho hộ 

gia đình với tổng số tiền: 48.781.200 đồng, trong đó: 

- Bồi thường về đất trồng cây lâu năm: 1.081.200 đồng. 

- Hỗ trợ đất nông nghiệp liền kề đất ở: 47.700.000 đồng. 

(Đề nghị gia đình khi nhận tiền mang theo CMTND hoặc thẻ CCCD, văn bản 

uỷ quyền nhận tiền và các văn bản khác có liên quan theo quy định) 

2. Đối với các khoản tiền hỗ trợ tại Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 
25/5/2018 của UBND thành phố: Tổng số tiền 113.265.340 đồng. 

2.1. Đối với các khoản tiền hỗ trợ đời sống: 39.435.340 đồng 

Ban QLDA các công trình thành phố không thực hiện chi trả cho các đồng 

thừa kế Nguyễn Đức Sinh, Nguyễn Thị Lai, Nguyễn Thị Kim Thanh, Nguyễn 

Quốc Thái với lý do trong Quyết định nêu rõ hỗ trợ cho 4 khẩu ông Nguyễn Đức 

Sinh - nhân dân; bà Đỗ Thị Hương - Công nhân Công ty môi trường; Tùng sinh 

năm 2012; Sơn sinh năm 2001, không có tên trong các đồng thừa kế Nguyễn Thị 

Lai, Nguyễn Thị Kim Thanh, Nguyễn Quốc Thái. 

2.2. Đối với khoản tiền hỗ trợ xây dựng nhà: 73.830.000 đồng 

Ban QLDA các công trình thành phố không thực hiện chi trả cho các đồng 

thừa kế Nguyễn Đức Sinh, Nguyễn Thị Lai, Nguyễn Thị Kim Thanh, Nguyễn 

Quốc Thái với lý do bà Nguyễn Thị Lai, Nguyễn Thị Kim Thanh, ông Nguyễn 

Quốc Thái không thuộc đối tượng tái định cư bởi không có hộ khẩu tại nơi thực 

hiện dự án là tổ (12) cũ phường Him Lam duy nhất chỉ có ông Nguyễn Đức Sinh 

có hộ khẩu tại tổ 12 và là chủ hộ. 

3. Đối với khoản tiền hỗ trợ thưởng bàn giao mặt bằng sớm tại Quyết 

định số 1865/QĐ-UBND của UBND thành phố:  5.000.000 đồng 

Ban QLDA các công trình thành phố chỉ thực hiện chi trả sau khi hộ gia đình 

bàn giao mặt bằng theo đúng thời gian trong Thông báo của Trung tâm Quản lý đất 

đai thành phố Điện Biên Phủ và được UBND thành phố Điện Biên Phủ ban hành 

Quyết định khen thưởng. 
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Trên đây là nội dung trả lời đơn đề nghị của ông (bà) Nguyễn Đức Sinh, 

Nguyễn Thị Lai, Nguyễn Thị Kim Thanh, Nguyễn Quốc Thái, tổ 18, phường Him 

Lam, thành phố Điện Biên Phủ được biết và thực hiện./. 

                                                                                   
Nơi nhận:                                                                             TM. UỶ BAN NHÂN DÂN                                                                                                                                      
- Như trên;                                                                                                    CHỦ TỊCH 
-  TT Thành uỷ (B/c) ; 
- Lãnh đạo UBND thành phố; 
- Ban Tiếp công dân tỉnh; 
- Ban Tiếp công dân TP;                                                                                    
 - Lưu VT;QLDA                                                                
                                                                                          
 
 

         Lê Tiến Dũng 

 
 
 
 
 
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


