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V/v trả lời đơn đề nghị của công dân 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 Điện Biên Phủ, ngày      tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi: Ông Đoàn Văn Chín, tổ dân phố 10, phường Thanh 
Trường, thành phố Điện Biên Phủ. 

UBND thành phố Điện Biên Phủ nhận được đơn đề nghị của ông  Đoàn 

Văn Chín, tổ dân phố 10, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ 
(Đơn do Thành ủy Điện Biên Phủ chuyển tại văn bản số 499-CV/TU ngày 
04/8/2021 về việc chỉ đạo xem xét, trả lời đơn của công dân). Nội dung: Đề 
nghị UBND thành phố xem xét xác định lại diện tích đất thu hồi của gia đình 

ông. Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ quy định của pháp luật và hồ sơ tài 

liệu có liên quan, UBND thành phố trả lời như sau: 

1. Theo hồ sơ trích đo, trích lục bản đồ địa chính khu đất xây điểm tái 
định cư C13 dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 12 đoạn Mường Chà Điện Biên tại 
địa bàn phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, do 
Trung tâm thông tin kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thực hiện ngày 
13/3/2010 được Sở Tài nguyên & Môi trường xác nhận ngày 25/3/2010; trích 
lục địa chính khu đất quy hoạch tái định cư – thuộc dự án cải tạo nâng cấp 
Quốc lộ 12 đoạn Mường Chà – Điện Biên Phủ tại địa bàn phường Thanh 
Trường, thành phố Điện Biên Phủ để thực hiện dự án xây dựng điểm TĐC C13 

dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên, thửa đất ông đề nghị xác 
định lại diện tích đất thu hồi là thửa đất số 79, tờ bản đồ số 01 mang tên bà 
Nguyễn Thị Lan, tổ 10, phường Thanh Trường. 

Do đó, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1747/QĐ-UBND 
ngày 07/7/2021 về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Lan để 
thực hiện Dự án xây dựng điểm tái định cư C13 dự án nâng cấp cải tạo cảng 
hàng không Điện Biên là đúng quy định của pháp luật. 

2. Tại Bản án số 18/2019/DS-PT ngày 13/11/2019 của Tòa án nhân dân 
tỉnh Điện Biên tuyên xử: Diện tích đang tranh chấp 107,4 m2 tại tổ 10, phường 
Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ thuộc quyền sử dụng của gia đình bà 

Nguyễn Thị Lan. 

Do vậy, ông  Đoàn Văn Chín đề nghị UBND thành phố xem xét xác định 
lại diện tích đất thu hồi của gia đình ông là không có cơ sở. UBND đề nghị ông 
nghiêm túc chấp hành bản án số 18/2019/DS-PT ngày 13/11/2019 của Tòa án 
nhân dân tỉnh Điện Biên đã có hiệu lực pháp luật. 



Trên đây là nội dung trả lời của UBND thành phố Điện Biên Phủ đối với 
đơn đề nghị của ông  Đoàn Văn Chín, tổ dân phố 10, phường Thanh Trường, 
thành phố Điện Biên Phủ để ông được biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận:      
- Như trên;  
- TT. Thành ủy; 
- UBND thành phố (B/c);   
- TCD - VP HĐND-UBND TP;    
- UBND phường Thanh Trường; 
- Tổ dân phố 10; 
- Lưu: VT, HSBT.                                                                
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