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  Điện Biên Phủ, ngày      tháng 11 năm 2021 

  
Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Lan, tổ dân phố 08, phường Tân Thanh,  

thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 
 

UBND thành phố Điện Biên Phủ nhận được đơn kiến nghị của bà Nguyễn 

Thị Lan, tổ dân phố 08, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên. Nội dung kiến nghị: Kiến nghị UBND thành phố xem xét cấp đất tái định 

cư tại chỗ, giao đất không thu tiền sử dụng đất.  
 Sau khi xem xét nội dung đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Lan, UBND thành 

phố trả lời bà như sau: 
1. Về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và việc thực hiện bồi thường, hỗ 

trợ khi Nhà nước thu hồi đất 
Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Lan thuộc đối tượng bị thu hồi đất để thự hiện Dự 

án xây dựng điểm tái định cư C13 dự án nâng cấp cải tạo cảng hàng không Điện 

Biên tại địa bàn phường Thanh Trường, cụ thể sau: 
Theo hồ sơ trích đo, trích lục bản đồ địa chính khu đất xây dựng 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 và 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, tỉnh Điện 

Biên để thực hiện dự án xây dựng điểm TĐC C13 dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng 

không Điện Biên, do Công ty TNHH đo đạc bản đồ địa chính và dịch vụ đất đai thực 

hiện ngày 19/5/2021 được Trung tâm Quản lý đất đai xác nhận ngày 19/5/2021, thì 
gia đình bà Nguyễn Thị Lan sử dụng thửa đất số 79, tờ bản đồ số 02, diện tích đo 

đạc 120,0m2 loại đất ở đô thị; Nguồn gốc sử dụng đất theo Bản án số 18/2019/DS-
PT ngày 13/11/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên về việc tranh chấp quyền 

sử dụng đất, thuộc đối tượng bị thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng điểm TĐC 

C13 dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên. 
Ngày 07/7/2021, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1747/QĐ-UBND 

về việc thu hồi đất bà Nguyễn Thị Lan để thực hiện dự án xây dựng điểm TĐC C13 

dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên tại địa bàn phường Thanh 

Trường, theo đó hộ gia đình bà Lan bị thu hồi diện tích 120,0m2 đất ở đô thị, thuộc 
thửa số 79, tờ bản đồ số 02. 

Để thực hiện thu hồi đất theo Quyết định nói trên, ngày 07/7/2021, UBND 

thành phố đã hành Quyết định số 1748/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án 
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bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi để thực hiện Dự án xây 
dựng điểm tái định cư C13 dự án nâng cấp cải tạo Cảng hàng không Điện Biên tại 

địa bàn phường Thanh Trường đối với diện tích 120,0m2 cho gia đình Bà theo quy 
định tại Điều 75, Điều 79 Luật đất đai 2013 và Điều 12, Điều 13 của 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. 
Như vậy, để thực hiện dự án nêu trên thì hộ gia đình bà Lan bị thu hồi tổng 

diện tích đất là 120,0m2 đất ở đô thị và được bồi thường về đất theo giá đất cụ thể 

để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất do cơ quan thẩm quyền (UBND 

tỉnh Điện Biên) ban hành; trong đó diện tích đất ở đô thị được bồi thường theo hiện 

trạng thửa đất tại thời Nhà nước thu hồi đất.  
Mặt khác, hộ gia đình bà Lan là trường hợp Nhà nước thu hồi hết đất ở, 

không còn đất ở, nhà ở nào khác trên địa bàn phường Thanh Trường, vì vậy 

phương án tái định cư đã được UBND thành phố phê duyệt đối với gia đình Bà là: 
Được bồi thường bằng đất ở (giao 01 suất đất ở theo quy hoạch có thu tiền sử dụng 

đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất). 
2. Giải quyết nội dung đơn đề nghị của hộ gia đình 
Như đã phân tích tại mục 1 nêu trên, gia đình bà Nguyễn Thị Lan là trường 

hợp Nhà nước thu hồi đất và được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định 

pháp luật về đất đai (Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 
15/5/2014 của Chính phủ; các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường, và các quy định cụ thể của UBND tỉnh Điện Biên về 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên); trong đó việc thực hiện bồi thường về đất được xác định trên cơ sở, căn cứ 

về diện tích, loại đất thu hồi và giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước 

thu hồi đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành theo quy định tại Điểm 

đ, Khoản 4, Điều 114, Luật Đất đai năm 2013. 
Theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được UBND thành phố 

phê duyệt, xác định tại thời điểm thu hồi đất bà Nguyễn Thị Lan không có nhà ở 

trên đất bị thu hồi phải di chuyển chỗ ở, do vậy gia đình Bà được bồi thường bằng 

đất ở theo quy định tại Điều 79, Luật Đất đai năm 2013 và Điều 6, Nghị định số 

47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ bằng việc “giao 01 suất đất ở có 

thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất”. Việc 

giao đất ở tại Khu tái định cư C13 dự án nâng cấp cải tạo cảng hàng không Điện 

Biên tại địa bàn phường Thanh Trường được thực hiện căn cứ vào Quy hoạch chia 

lô khu tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định tại khoản 4 Điều 

3, Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của UBND tỉnh Điện Biên. 

Phương án bố trí tái định cư, trình tự tổ chức thực hiện bốc thăm, giao đất ở được 

quy định cụ thể tại Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 của UBND 

thành phố Điện Biên Phủ.  
Việc tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 

không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất sẽ được căn cứ vào địa 

điểm, vị trí, diện tích đất ở được giao tại khu tái định cư và giá đất cụ thể do cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền (UBND tỉnh Điện Biên) ban hành. Mặt khác theo 
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Khoản 2, Điều 30 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ 

quy định về chi trả tiền bồi thường hỗ trợ, tái định cư giữa đất ở nơi đi (nơi có đất 

bị thu hồi) và đất ở nơi đến (nơi được giao đất tái định cư) có quy định cụ thể như 

sau (trích): “Đối với trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới hoặc giao đất 

ở, nhà ở tái định cư hoặc nhà ở tái định cư, nếu có chênh lệch về giá trị thì phần 

chênh lệch đó được thanh toán bằng tiền theo quy định sau: a) Trường hợp tiền 

bồi thường về đất lớn hơn tiền đất ở, nhà ở hoặc tiền nhà ở tại khu tái định cư thì 

người tái định cư được nhận phần chênh lệch đó; b) Trường hợp tiền bồi thường 

về đất nhỏ hơn tiền đất ở, nhà ở hoặc tiền nhà ở tái định cư thì người được bố trí 

tái định cư phải nộp phần chênh lệch, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 

22 của Nghị định này”. 
Do vậy, việc bà Nguyễn Thị Lan kiến nghị UBND thành phố xem xét cấp đất 

tái định cư chỗ, giao đất không thu tiền sử dụng đất là không có cơ sở. 
Trên đây là nội dung trả lời đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Lan, tổ dân phố 

8, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên để gia đình được 

biết và nghiêm túc thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất ở theo đúng quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;   
- Lãnh đạo UBND TP (b/c);  
- Ban TCD tỉnh Điện Biên; 
- Ban TCD thành phố; 
- UBND phường Thanh Trường;                              
- Lưu: VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
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