
UỶ BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ 

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

Số:          /UBND-TNMT  Điện Biên Phủ, ngày        tháng 11 năm 2021 

V/v trả lời đơn đề nghị của bà Chu Thị Thìn, 
cư trú tại tổ dân phố 2, phường Mường 

Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. 

  

 
   Kính gửi:  Bà Chu Thị Thìn, cư trú tại tổ dân phố 2, 

phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. 
 

 
UBND thành phố Điện Biên Phủ nhận được đơn đề nghị của bà Chu Thị 

Thìn, cư trú tại tổ dân phố 2, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. 
Nội dung đơn bà Chu Thị Thìn trình bày: Gia đình bà thuộc đối tượng được sắp 
xếp tại chỗ. Năm 1996, Sở địa chính Lai Châu (cũ) đã tạm giao đất cho gia đình 

bà tại Giấy tạm giao đất số 294/ĐC-GĐ ngày 28/5/1996; biên bản bàn giao đất 
ngày 12/4/1995. Do UBND thành phố không giải quyết triệt để, buông lỏng 
quản lý đất đai nên đến ngày 29/10/2019 gia đình bà mới được giao đất và nhận 
đất trên thực địa. UBND thành phố đã buộc gia đình bà phải nộp tiền sử dụng 
đất tại thời điểm năm 2011 (thời điểm ban hành Quyết định số 905/QĐ-UBND 
ngày 09/9/2011 của UBND tỉnh Điện Biên) là không đúng. Đề nghị UBND 
thành phố hoàn trả lại số tiền đã thu không đúng quy định của pháp luật cho gia 
đình bà (số tiền 499.575.000 đồng, sau khi trừ đi số tiền bà phải nộp theo quy 
định tại thời điểm năm 1996). 

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ quy định của pháp luật, UBND thành 
phố trả lời bà như sau: 

1. Quá trình thực hiện giao đất cho hộ bà Chu Thị Thìn 

 Năm 1996, hộ bà Chu Thị Thìn đã được Sở địa chính Lai Châu (cũ) tạm 
giao đất tại khu dân cư A1 nay thuộc tổ dân phố 2, phường Mường Thanh, thành 
phố Điện Biên Phủ tại Giấy tạm giao đất số 294/ĐC-GĐ ngày 28/5/1996. Do 
nhiều nguyên nhân, hộ gia đình bà Chu Thị Thìn chưa được bàn giao đất trên 
thực địa. 

Năm 2011, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 905/QĐ-
UBND, ngày 9/9/2011 về việc giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong việc 

giao đất đối với 5 hộ gia đình dân cư khu A1, tổ dân phố 5 nay là tổ dân phố 2, 
phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Theo đó, 

UBND tỉnh giao cho UBND thành phố hủy bỏ Giấy tạm giao đất đối với 5 hộ 

dân (hộ ông, bà: Vũ Thế Đệ, Nguyễn Thị Sinh, Khương Thị Huyền, Chu Thị 

Thìn, Nguyễn Minh) để thực hiện điều chỉnh quy hoạch, sắp xếp giao đất ở cho 5 

hộ gia đình trên. 



2 
 

Thực hiện Quyết định số 905/QĐ-UBND, ngày 9/9/2011 của UBND tỉnh 

Điện Biên, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 
25/01/2018 về việc hủy bỏ Giấy tạm giao đất số 294/ĐC-GĐ ngày 28/5/1996 

của Sở Địa chính tỉnh Lai Châu (cũ) nay là tỉnh Điện Biên. Lý do hủy: Giấy tạm 

giao đất số 294/ĐC-GĐ ngày 28/5/1996 không khả thi (Đã ban hành trên 20 

năm nhưng chưa thực hiện giao đất trên thực địa) và Quyết định số 25/QĐ-
UBND ngày 29/10/2019 về việc giao đất ở cho hộ bà Chu Thị Thìn tại khu dân 

cư khu A1, tổ dân phố 5 nay là tổ dân phố 2, phường Mường Thanh; diện tích 

giao 93,99m2.   

2. Về thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất UBND thành phố đã 

giao cho hộ bà Chu Thị Thìn 

Thực hiện Văn bản số 195/UBND-BTCD ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc giải quyết đơn khiếu nại đối với bà Chu Thị Thìn. UBND 
thành phố đã mời liên ngành gồm các sở: Tài Nguyên và Môi trường, Thanh Tra 

tỉnh, Sở Tư pháp họp thống nhất việc thu tiền sử dụng đất đối với các hộ dân 

khu dân cư A1, tổ dân phố 5 (cũ) nay là tổ dân phố 2, phường Mường Thanh. 

Kết quả liên ngành đã thống nhất tại Biên bản họp ngày 27/3/2020, cụ thể: 

- Về thời điểm tính thu tiền sử dụng đất: Giấy tạm giao đất số 294/ĐC-GĐ 

ngày 28/5/1996 của Sở địa chính Lai Châu (cũ) giao cho hộ bà Chu Thị Thìn là 
không khả thi, hộ bà Chu Thị Thìn chưa được giao đất trên thực địa. Do vậy, 
liên ngành đã thống nhất: Quyết định 905/QĐ-UBND ngày 09/9/2011 của 

UBND tỉnh Điện Biên đươc xác định là giấy tờ về quyền sử dụng đất của các hộ 

gia đình và là cơ sở, căn cứ để tính tiền sử dụng đất. 

- Về tiền sử dụng đất phải nộp: Hộ gia đình bà Chu Thị Thìn phải nộp tiền 

sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2, Điều 20, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP 
ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, tại thời điểm 

năm 2011 và không áp dụng chậm nộp. 

Trên cơ sở kết quả thống nhất liên nghành, hộ bà Chu Thị Thìn đã nộp tiền 

sử dụng đất và lệ phí trước bạ tại Biên Lai thu tiền số 0007757, Biên lai thu tiền 

lệ phí trước bạ số 0048976; số tiền sử dụng đất đã nộp là 497.090.000 đồng, tiền 

lệ phí trước bạ là 2.485.500 đồng. Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, 

UBND thành phố Điện Biên Phủ đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho hộ bà Chu Thị Thìn tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH32142; 
cấp ngày 6/5/2020. 

Nay bà Chu Thị Thìn có đơn đề nghị UBND thành phố thu tiền sử dụng đất 

tại thời điểm năm 1996 và hoàn trả cho gia đình bà số tiền đã thu không đúng 

quy định đối với gia đình bà là không có cơ sở, căn cứ giải quyết vì Giấy tạm 

giao đất năm 1996 của Sở địa chính tỉnh Lai Châu (cũ) không khả thi, nên 
UBND thành phố Điện Biên Phủ đã hủy bỏ như nội dung liên ngành đã thống 

nhất tại Biên bản họp ngày 27/3/2020.  
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Trên đây là nội dung trả lời của UBND thành phố đối với đơn đề nghị của 
bà Chu Thị Thìn, tổ dân phố 2, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ 
để bà được biết./. 

Nơi nhận: 
- TT Thành ủy (báo cáo); 
- Lãnh đạo UBND TP; 
- Ban tiếp công dân tỉnh; 
- Ban TCD thành phố; 
- Như trên; 
- Lưu: VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 

Lê Tiến Dũng 
 
 


