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   Điện Biên Phủ, ngày       tháng 10 năm 2021 

                      Kính gửi: Ông Lò Văn Ban, địa chỉ: bản Phiêng Bua, phường 
                                      Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

 

UBND thành phố Điện Biên Phủ nhận được đơn đề nghị của ông Lò 
Văn Ban, địa chỉ: bản Phiêng Bua, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên. Nội dung đơn đề nghị: Năm 2015, Nhà nước thu hồi 

đất của gia đình để thực hiện dự án Đường 60m với tổng diện tích 

2.967,1m2. Năm 2017, Nhà nước thu hồi hết phần diện tích đất còn lại của 

gia đình để làm dự án Hạ tầng kỹ thuật khung với diện tích 1.707,7m
2. Gia 

đình hoàn toàn nhất trí và bàn giao đất cho Nhà nước để thực hiện 02 dự 

án. Đề nghị UBND thành phố xem xét giải quyết cấp cho gia đình 01 suất 

đất thuộc diện bị thu hồi nhiều đất do gia đình bị thu hồi hết đất.   
 Căn cứ Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành; Trên cơ sở hồ 

sơ, tài liệu có liên quan; UBND thành phố Điện Biên Phủ trả lời nội dung đơn 

đề nghị của ông Lò Văn Ban như sau:  
1. Nguồn gốc sử dụng đất và quá trình  thực hiện thu hồi, bồi thường 
Thực hiện dự án Đường vành đai II (gọi tắt là đường 60m) và Dự án Hạ 

tầng kỹ thuật khung, khu trụ sở cơ quan, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 

60m, trên địa bàn bản Phiêng Bua. Gia đình ông Lò Văn Ban bị thu hồi 03 thửa 

đất với tổng diện tích thu hồi là 2.227,7m2 và được bồi thường, hỗ trợ theo đúng 

quy định của pháp Luật đất đai cụ thể:  
* Đối với dự án Đường 60m. 
- Tại Quyết định số 1719/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND thành 

phố Điện Biên Phủ về việc thu hồi đất của ông Lò Văn Ban, bà Quàng Thị Lún, 

theo đó, UBND thành phố thu hồi thửa đất số 51, tờ bản đồ số 2 (16), diện tích 

thu hồi 754,3m2
, loại đất thu hồi: Đất trồng cây hàng năm (CHN). Đồng thời 

ngày 31/12/2015, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1701/QĐ-UBND về 

việc phê duyệt phương án bồi thường về đất, tài sản vật kiến trúc, kinh phí hỗ 

trợ cho gia đình ông với tổng số tiền 312.319.156 đồng theo đúng quy định. 
- Tại Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND thành phố 

Điện Biên Phủ về việc thu hồi đất của ông Lò Văn Ban, bà Quàng Thị Lún, theo 

đó, UBND thành phố thu hồi thửa đất số 52, tờ bản đồ số 2 (16), diện tích thu 
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hồi 402,7m2

, loại đất thu hồi: Đất nuôi trồng thủy sản (NTS). Đồng thời ngày 
10/3/2016, UBND thành phố ban hành Quyết định số 296/QĐ-UBND về việc 

phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ về đất cho gia đình ông với số tiền 

118.393.800 đồng theo đúng quy định. 
* Đối với dự án Hạ tầng kỹ thuật khung 
- Tại Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 của UBND thành phố 

Điện Biên Phủ về việc thu hồi đất của ông Lò Văn Ban, bà Quàng Thị Lún để 

thực hiện dự án. Theo đó, UBND thành phố thu hồi thửa đất số 51, tờ bản đồ số 

16, tổng diện tích thu hồi 1.707,7m2
, loại đất thu hồi: Đất ở đô thị (ODT) diện 

tích 50m2
, đất bằng trồng cây hàng năm khác (BHK) diện tích 1.657,7m

2. Đồng 

thời ngày 15/3/2018, UBND thành phố ban hành Quyết định số 443/QĐ-UBND 
về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ về đất, tài sản, cây trồng vật 

nuôi, hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình ông với số tiền 1.466.305.897 đồng theo 

đúng quy định. 
 2. Giải quyết nội dung đề nghị: 
 Trên cơ sở nội dung đã nêu tại mục 1 nói trên và quy định tại Tiểu mục 3, 

Mục II, Văn bản số 2620/UBND-TH  ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh Điện Biên 

về việc xử lý một số tồn tại vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư một số 

dự án trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ; quy định về “hỗ trợ khác” đối với 

hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi nhiều đất thuộc dự án Đường 60m và Dự án Hạ 

tầng kỹ thuật khung: “Trường hợp hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi nhiều đất 

(bao gồm cả đất ở và đất sản xuất nông nghiệp) không bao gồm đất lâm nghiệp, 

chấp hành đầy đủ, không vi phạm các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư của dự án thì được xenm xét giao thêm đất ở theo quy hoạch có thu tiền sử 

dụng đất không thông qua hình thức đấu giá theo mức giao đất cụ thể như sau: 
 - Trường hợp thu hồi từ 1.000m

2 đến dưới 3.000m
2 đất thì được giao 01 lô 

đất ở theo quy hoạch; 
 - Trường hợp thu hồi từ 3.000m

2 đất trở lên thì được giao 02 lô đất ở theo 

quy hoạch." (Hết trích dẫn). 
 Như vậy, để thực hiện 02 dự án: Đường 60m và Hạ tầng kỹ thuật khung 
gia đình ông Lò Văn Ban, bà Quàng Thị Lún bị thu hồi tổng diện tích là 

2.227,7m2
, gia đình đã chấp hành bàn giao mặt bằng để thực hiện 02 dự án nêu 

trên. Theo đó, ông Lò Văn Ban, bà Quàng Thị Lún thuộc trường hợp được giao 

01 suất đất ở theo quy hoạch có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức 

đấu giá theo quy định tại Văn bản số 2620/UBND-TH ngày 15/9/2017 của 

UBND tỉnh Điện Biên; địa điểm được giao đất ở tại Điểm tái định cư Khe Chít, 
phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ theo Thông báo số 157/TB-
UBNd ngày 23/02/2017 của UBND thành phố Điện Biên Phủ. 
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 3. Giao nhiệm vụ: 
 3.1. Trung tâm quản lý đất đai thành phố 
 Tổ chức lập phương án giao đất có thu tiền sử dụng đất (01 suất) thuộc 

diện hộ gia đình bị thu hồi nhiều đất cho gia đình ông Lò Văn Ban, bà Quàng 

Thị Lún. Trình phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND thành phố 

phê duyệt theo quy định. Thời gian hoàn thành xong trước ngày 27/10/2021. 
 3.2. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố 
 Trên cơ sở hồ sơ phương án trình của Trung tâm quản lý đất đai thành 

phố, thẩm định, tham mưu Quyết định phê duyệt phương án giao đất có thu tiền 

trình UBND thành phố phê duyệt; tổ chức bốc thăm, giao đất cho gia đình ông 

Lò Văn Ban, bà Quàng Thị Lún tại Điểm tái định cư Khe Chít, phường Noong 

Bua, thành phố Điện Biên Phủ theo quy định. Thời gian hoàn thành xong trước 
ngày 29/10/2021. 
 Trên đây là nội dung trả lời của UBND thành phố đối với đơn đề nghị của 

ông Lò Văn Ban, bà Quàng Thị Lún địa chỉ: bản Phiêng Bua, phường Noong 
Bua, thành phố Điện Biên Phủ, để gia đình được biết./. 

   Nơi nhận:   
   - Như kính gửi;                               
   - TT Thành ủy, TT HĐND thành phố; 
   - Lãnh đạo UBND thành phố;  
   - Ban tiếp công dân thành phố; 
   - Trung tâm QLĐĐ thành phố;  
   - UBND, UBMTTQVN phường Noong Bua;                              
   - Lưu: VT, TNMT. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
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