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UBND thành phố Điện Biên Phủ nhận được đơn đề nghị của bà Lê Thị Dung, tổ 

dân phố 06, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Nội dung 

đơn đề nghị: (1) gia đình bị thu hồi nhiều đất trên 1000m2
, đề nghị UBND thành phố 

xem xét cấp cho gia đình 01 suất đất làng bản- nhà vườn có thu tiền sử dụng đất 

không thông qua hình thức đấu giá như nhà anh Sơn, ông Tuân. (2) gia đình thuộc 

diện hộ nhiều thế hệ cùng chung sống, đề nghị UBND thành phố xem xét cấp 01 suất 

đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá. 

 Sau khi xem xét nội dung đơn đề nghị của bà Lê Thị Dung, UBND thành phố 

trả lời bà như sau: 

I. Về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ 

khi Nhà nước thu hồi đất 
Theo Hồ sơ kỹ thuật thửa đất và Mảnh chỉnh lý, trích lục, trích đo bản đồ địa 

chính khu đất quy hoạch chi tiết xây dựng điểm tái định cư phường Him Lam do 
Công ty cổ phần Tài nguyên và Môi trường Việt Thành thực hiện ngày 21/12/2016, 

được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt ngày 22/12/2016; Hồ sơ địa 

chính điều chỉnh và mảnh chỉnh lý, trích lục địa chính số 45 năm 2019 “Chương trình 

đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Điện Biên Phủ giai đoạn 2 (2017-2020), Hạng 

mục: Khu tái định cư Him Lam (điều chỉnh) do Công ty cổ phần Tài nguyên và Môi 

trường Việt Thành thực hiện ngày 12/7/2019 được Sở Tài nguyên và Môi trường 

thẩm định, phê duyệt ngày 15/7/2019; Hồ sơ điều chỉnh của Công ty tư vấn và dịch 

vụ đất đai HC thực hiện ngày 16/9/2020 được UBND phường Him Lam xác nhận 

ngày 16/9/2020, thì hộ gia đình bà Lê Thị Dung đang sử dụng diện tích 1.309,1m2 
đất thuộc thửa đất số 57+85, tờ bản đồ số 45, loại đất ký hiệu trên bản đồ: Đất ODT + 

CLN (trong đó: Đất ở đô thị diện tích 50,0m2
; đất trồng cây lâu năm 274,6m2

, thuộc 

thửa số 57, tờ bản đồ số 45; đất trồng cây hàng năm diện tích 984,5m
2
, thuộc thửa đất 

số 85, tờ bản đồ số 45).  

Nguồn gốc sử dụng đất: (1) Thửa đất số 57 nguồn gốc sử dụng đất có Giấy 

chứng nhận QSD đất số H10164/QSDĐ do UBND thành phố Điện Biên Phủ cấp 

ngày 20/11/2007; diện tích 399,0m
2
, mục đích sử dụng: Đất ở đô thị (ODT) diện tích 

300,0m2
; đất trồng cây hàng năm khác (HNK) diện tích 99,0m2 (ngày 8/4/2009, bà 

Dung đã chuyển nhượng cho các con gồm: Ông Nguyễn Hữu Toàn; bà Nguyễn Thị 

Chắt; bà Nguyễn Thị Nhàn; bà Nguyễn Thị Nhuệ; bà Nguyễn Thị Vân với tổng diện 

tích 332,5m2 trong đó: Đất ở đô thị diện tích 250m
2
; đất trồng cây hàng năm diện tích 

82,5m2
) diện tích đất của bà Dung còn lại sau chuyển nhượng 324,6m

2, trong đó diện 
tích 258,1m2 đất trồng cây lâu năm tăng thêm so với giấy chứng nhận QSD đất gia 
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đình sử dụng ổn định, không tranh từ năm 1979 có phiếu lấy ý kiến khu dân cư về 

nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất được UBND phường Him Lam xác nhận ngày 

17/2/2020. (2) Thửa đất số 85 có nguồn gốc nhận chuyển nhượng năm 1979, sử dụng 

ổn định không tranh chấp có phiếu lấy ý kiến khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm 

sử dụng đất được UBND nhân dân phường Him Lam xác nhận ngày 17/2/2020. 

Thuộc đối tượng bị thu hồi đất để thực hiện Dự án “Chương trình đô thị miền núi 

phía Bắc - thành phố Điện Biên Phủ” giai đoạn II (2017-2020). Hạng mục: Khu tái 

định cư Him Lam, diện tích đất thuộc phạm vi thu hồi là 1.309,1m2
, trong đó thu hồi: 

Đất ở (ODT) diện tích 50,0m
2
; đất trồng cây lâu năm (BHK) diện tích 274m2, thuộc 

thửa số 57, tờ bản đồ số 45; đất trồng cây lâu năm diện tích 984,5m2
, thuộc thửa số 

85, tờ bản đồ số 45. 

Theo Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND thành phố về 

việc thu hồi đất của gia đình ông (bà) Lê Thị Dung để thực hiện Dự án “Chương trình 

đô thị miền núi phía Bắc – thành phố Điện Biên Phủ” giai đoạn II (2017-2020). Hạng 

mục: Khu tái định cư Him Lam; thì gia đình bà Dung bị thu hồi diện tích 1.309,1m2, 
trong đó thu hồi: Đất ở (ODT) diện tích 50,0m

2
; đất trồng cây lâu năm (BHK) diện 

tích 274m2, thuộc thửa số 57, tờ bản đồ số 45; đất trồng cây lâu năm diện tích 

984,5m2
, thuộc thửa số 85, tờ bản đồ số 45, đủ điều kiện bồi thường về đất theo quy 

định tại Điều 75, Điều 77 và Điều 79 Luật Đất đai năm 2013.  

Để thực hiện thu hồi đất theo Quyết định nói trên, ngày 08/12/2020 UBND 
thành phố đã hành Quyết định số 2412/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc 

– thành phố Điện Biên Phủ”, giai đoạn 2 (2017-2020), hạng mục: Khu tái định cư 

Him Lam đối với gia đình bà Dung theo quy định của pháp luật.   

Theo phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã duyệt, thì hộ gia đình bà Dung là 
trường hợp Nhà nước thu hồi hết đất ở, không còn đất ở, nhà ở nào khác trên địa bàn 

phường Him Lam, vì vậy gia đình bà được bồi thường bằng đất ở, bằng việc được giao 01 
suất đất tái định cư theo quy định tại Điều 79, Điều 86 Luật Đất đai năm 2013 và 
Điều 6, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Mặt khác, trên 

cơ sở quy chế bốc thăm, giao đất ở được UBND thành phố ban hành kèm theo Quyết 

định số 2221/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 đối với các hộ gia đình, cá nhân tại Khu 
tái định cư Him Lam; Ngày 26/5/2021, UBND thành phố đã tổ chức bốc thăm trên sơ 

đồ quy hoạch, theo đó hộ gia đình bà Dung là trường hợp bị thu hồi nhiều đất (tổng diện 

tích đất ở và đất nông nghiệp bị thu hồi trên 1000 m
2
) nên được bốc thăm giao đất ở tái định 

cư tại Lô đất ở làng bản kết hợp nhà vườn (OLB-NV), kết quả bốc thăm của gia đình bà 

Dung tại Ô đất số 7, có diện tích theo quy hoạch là 276,0 m
2. 

II. Giải quyết nội dung đơn đề nghị của hộ gia đình 
1. Đối với nội dung đề nghị: “UBND thành phố cấp cho gia đình 01 suất đất có 

thu tiền sử dụng đất theo diện hộ gia đình bị thu hồi nhiều đất nông nghiệp (trên 
1000m2

) tại ô quy hoạch làng bản hoặc ô quy hoạch biệt thự nhà vườn”. 

Trên cơ cở các tài liệu, hồ sơ, tờ kê khai có trong hồ sơ phương án bồi thường 

hỗ trợ, tái định cư do Tổ chức làm nhiện vụ, giải phóng mặt bằng lập và Quyết định 

thu hồi đất của UBND thành phố (như nội dung đã nêu), thì hộ gia đình bà Dung 

thuộc đối tượng Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia 

công cộng; loại đất thu hồi: Đất ở và đất trồng cây lâu năm (CLN). Đối với diện tích 
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1.259,1m2 đất trồng cây lâu năm được bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại Điều 75, 

Điều 77 Luật Đất đai năm 2013. Căn cứ Khoản 2 Điều 74 Luật đất đai năm 2013 quy 

định “Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng 

với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền 

theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại 

thời điểm quyết định thu hồi đất”. 

Do vậy, việc bà Lê Thị Dung đề nghị UBND thành phố xem xét cấp cho gia 

đình 01 suất đất có thu tiền sử dụng đất theo diện hộ gia đình bị thu hồi nhiều đất 

nông nghiệp (trên 1000m
2
) tại ô quy hoạch làng bản hoặc ô quy hoạch biệt thự nhà 

vườn là không có cơ sở. 

Tuy nhiên, tại thời điểm Nhà nước thu hồi đất để thực hiện  dự án trên hộ gia 

đình bà Lê Thị Dung bị thu hồi diện tích 1.259,1m
2 đất trồng cây lâu năm thuộc 

trường hợp bị thu hồi nhiều đất (diện tích trên 1000m
2, không bao gồm đất lâm 

nghiệp, đất nhận khoán, thuê của tổ chức). Để đảm bảo đảm bảo cuộc sống, cải thiện 

nguồn thu nhập phục hồi sinh kế sau khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án cho 

các hộ gia đình bị thu hồi nhiều đất nông nghiệp cũng như nguyện vọng của các hộ 

gia đình đề nghị được xem xét như các trường hợp thuộc dự án Đường 60m và Dự án 

Hạ tầng kỹ thuật khung trên cùng địa bàn phường Him Lam, trong đó có gia đình bà 
Lê Thị Dung. Ngày 17/6/2021, UBND thành phố Điện Biên Phủ đã có Tờ trình số 

1107/TTr-UBND về việc đề nghị xử lý thực hiện các biện pháp “hỗ trợ khác” đối với 

một số trường trường hợp cụ thể trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bằng dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Điện Biên 
Phủ”, trong đó đề nghị UBND tỉnh Điện Biên, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở 
ngành có liên quan xem xét thực hiện áp dụng các biện pháp “Hỗ trợ khác” bằng việc giao 

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

lô tại Khu tái định cư Him Lam cho các hộ gia đình bị thu hồi nhiều đất nông nghiệp (diện 

tích đất thu hồi trên 1000m
2
, không bao gồm đất lâm nghiệp, đất nhận khoán, thuê 

của tổ chức). 

Về chủ trương, định hướng xử lý tháo gỡ các tồn tại khó khăn vướng mắc trong 

công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với Dự án “Chương trình đô thị miền 

núi phía Bắc - thành phố Điện Biên Phủ”, vay vốn WB (trong đó bao gồm hạng mục 

Khu tái định cư Him Lam). Tại Thông báo số 16/TB-UBND ngày 20/3/2021 của 

UBND tỉnh thông báo Kết luận của đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 

tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc đánh giá tiến độ triển khai một số dự án trọng diểm 

trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, theo đó: “UBND tỉnh nhất trí về mặt chủ 

trương áp dụng, vận dụng quy định tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 
của Chính phủ để xử lý tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng 

mặt bằng. UBND thành phố Điện Biên Phủ có trách nhiệm chủ động rà soát, đánh 

giá kỹ lưỡng từng trường hợp cụ thể trên nguyên tắc đảm bảo tính công bằng xã hội 

trong việc thực thi chính sách, tránh trường hợp so bì giữa các đối tượng và lợi dụng 

chính sách để trục lợi; trình cấp có thẩm quyền thẩm định, xem xét quyết định”. 

Mặt khác, về đối tượng được xem xét áp dụng biện pháp “hỗ trợ khác” tại 

Thông báo số 39/TB-UBND ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh Điện Biên có quy định 
và yêu cầu: “Yêu cầu UBND thành phố Điện Biên Phủ rà soát tổng hợp đối với các 

trường hợp đã nghiêm chỉnh chấp hành bàn giao mặt bằng; trên cơ sở đó thống nhất 
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liên ngành với Sở Tài nguyên và Môi trường, sở Tài chính, Xây dựng trước khi trình 

UBND tỉnh xem xét quyết định”. 

Như vậy, để có cơ sở căn cứ thực hiện áp dụng các biện pháp “Hỗ trợ khác” bằng 

việc giao 01 suất đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá theo quy 

hoạch chia lô tại Khu tái định cư Him Lam cho các hộ gia đình bị thu hồi nhiều đất nông 

nghiệp nói chung cũng như đối với trường hợp của hộ gia đình bà Lê Thị Dung; UBND 
thành phố đề nghị gia đình bà phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện bàn giao 

mặt bằng để làm cơ sở tổng hợp, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét giải quyết theo đúng chỉ 

đạo của UBND tỉnh tại các văn bản nói trên. Đồng thời, sau khi có văn bản chấp thuận của 

UBND tỉnh Điện Biên, UBND thành phố sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn thành phố thực 

hiện giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân đã chấp hành bàn giao mặt bằng theo quy định. 

2. Đối với nội dung đề nghị: “Gia đình thuộc diện hộ nhiều thế hệ cùng chung 

sống, đề nghị UBND thành phố xem xét cấp 01 suất đất có thu tiền sử dụng đất 

không thông qua hình thức đấu giá”. 

Theo Biên bản làm việc ngày 04/10/2021 của phòng Tài nguyên và Môi trường 

với ông Nguyễn Hữu Cầu, người nhận ủy quyền của bà Lê Thị Dung để thực hiện 

giải quyết nội dung kiến nghị, ông Cầu xác nhận: “Tại thời điểm Tổ chức làm nhiệm 

bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện kiểm đếm và thu thập hồ sơ liên quan đến 

công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thì hộ gia đình ông Nguyễn Hữu 

Cầu đang sinh sống trên thửa đất (làm nhà trên đất nông nghiệp) được bố mẹ cho 

dựng có dựng nhà ở, hộ gia đình ông Cầu không cùng sinh sống trên thửa đất bị thu 
hồi của hộ gia đình bà Dung”.  

Căn cứ Điều 5 Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của UBND 

tỉnh Điện Biên quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên (trích): 
“Điều 5. Bồi thường đất khi Nhà nước thu hồi đất ở đủ điều kiện bồi thường 

trong trường hợp hộ có nhiều thế hệ (nhiều cặp vợ chồng) cùng chung sống trên một 

thửa đất ở bị thu hồi đủ điều kiện tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định 

của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một (01) 

thửa đất ở thu hồi (gọi chung là hộ nhiều thế hệ). 

Trường hợp trong hộ gia đình có nhiều thế hệ (từ hai cặp vợ chồng trở lên) cùng 
chung sống đủ điều kiện tách hộ hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng 

một (01) thửa đất ở mà không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn 

nơi có đất bị thu hồi thì việc bồi thường về đất như sau: 

1. Chủ hộ được Nhà nước bồi thường bằng đất ở, diện tích bồi thường bằng một 

(01) ô đất ở theo quy hoạch khu, điểm tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

2. Đối với các cặp vợ chồng còn lại (trong hộ nhiều thế hệ) nếu có nhu cầu về 

đất ở thì được Nhà nước bán, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử 

dụng đất; diện tích giao đất ở bằng một (01) ô đất ở theo quy hoạch khu, điểm tái 

định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

3. Giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở; giá đất ở tính tiền sử dụng đất khi 

Nhà nước giao đất là giá đất cụ thể do Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định. 
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Trường hợp bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư có chênh lệch về giá 

trị thì phần chênh lệch đó được thanh toán bằng tiền theo quy định tại khoản 2, Điều 

30 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (sau đây gọi tắt là Nghị định số 

47/2017/NĐ-CP ngày 15/5/2014).” 

Mặt khác, hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Cầu (con bà Lê Thị Dung) đang sinh 

sống trên thửa đất số 59 (đất nông nghiệp, có nhà ở trên đất), tờ bản đồ số 45, Mảnh 

chỉnh lý, trích lục, trích đo bản đồ địa chính khu đất quy hoạch chi tiết xây dựng Khu 
tái định cư phường Him Lam, bị Nhà nước thu hồi để thực hiện dự án nêu trên. Tại 

Quyết định số 2412/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND thành phố Điện Biên 

Phủ về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, theo đó: Hộ gia đình 

ông Nguyễn Hữu Cầu đã được phê duyệt giao một (01) ô đất ở có thu tiền sử dụng 

đất không thông qua hình thức đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Nghị định 

47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.  

Như vậy, tại thời điểm Nhà nước thu hồi đất ở để thực hiện dự án hộ gia đình bà 

Lê Thị Dung không phải là hộ gia đình có nhiều thế hệ (nhiều cặp vợ chồng) cùng 

chung sống trên cùng một thửa đất ở bị thu hồi, do đó việc bà Dung đề nghị UBND 

thành phố xem xét cấp 01 suất đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức 

đấu giá theo diện hộ nhiều thế hệ cùng chung sống là không có cơ sở. 

Trên đây là nội dung trả lời của UBND thành phố Điện Biên Phủ đối với đơn đề 

nghị của bà Lê Thị Dung, tổ dân phố 06, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên để bà được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT Thành ủy, TT HĐND thành phố;   
- Lãnh đạo UBND thành phố;  
- Ban TCD tỉnh Điện Biên; 
- Ban TCD thành phố; 
- Thanh tra thành phố; 
- Trung tâm QLĐĐ thành phố; 
- UBND, UBMTTQVN phường Him Lam;                              
- Lưu: VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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