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Điện Biên Phủ, ngày      tháng 11 năm 2021 

 
                

Kính gửi:  Ông Trần Văn Thắng - Tổ dân phố 2, phường Thanh Trường. 
 

         UBND thành phố Điện Biên Phủ nhận được đơn đề nghị của ông Trần Văn Thắng, 
cư trú tại tổ dân phố 2, phường Thanh Trường. Nội dung đơn: Đề nghị xem xét hỗ 

trợ một phần kinh phí làm nhà do gia đình ông thuộc diện thu hồi đất thực hiện Dự 

án cải tạo nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên”.  

 UBND thành phố đã giao phòng Lao động - TB&XH thành phố phối hợp 

với UBND phường Thanh Trường kiểm tra thực tế. Cụ thể: Hiện nay, vợ chồng 

ông Trần Văn Thắng đã già yếu, bản thân ông Trần Văn Thắng là Thương binh; vợ 

ông Thắng bị tàn tật đặc biệt nặng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; có 02 

con đẻ bị ảnh hưởng chất độc màu da cam, thường xuyên ốm đau; hoàn cảnh gia 

đình khó khăn. 

Hiện nay, UBND thành phố đã lập hồ sơ gửi Sở Lao động – TB&XH đề 

nghị trích từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Điện Biên để hỗ trợ một phần kinh phí đối 

với các hộ gia đình thuộc diện phải di dời do giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp, 
cải tạo Cảng hàng không Điện Biên. Sau khi có ý kiến giải quyết của Sở Lao động 

- TB&XH, UBND thành phố sẽ kịp thời thông báo đến gia đình ông.  

Trên đây là nội dung trả lời của UBND thành phố Điện Biên phủ đối với 

đơn đề nghị của ông Trần Văn Thắng, cư trú tại tổ dân phố 2, phường Thanh 
Trường, thành phố Điện Biên Phủ./. 
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