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Ngày 03 tháng 11 năm 2021, UBND thành phố Điện Biên Phủ và Ban 
Quản lý dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Điện Biên 

Phủ nhận được Đơn khiếu nại và tố cáo của bà Phạm Thị Bích Hồng ngày 
22/10/2021 đối với Thông báo số 319/TB-VKS-Ttra-KT ngày 06/7/2021 của 

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên về kết quả kiểm tra quyết định giải 

quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật liên quan đến việc thu hồi đất và bồi 

thường thiệt hại để thực hiện đầu tư xây dựng Trường tiểu học xã Thanh Minh 
thuộc “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Điện Biên Phủ” 

(Đơn do Văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội cung cấp, chuyển đơn). 

Sau khi có buổi làm việc trực tuyến với đoàn chuyên gia của Ngân hàng 
Thế giới, với đại diện cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân 

thành phố Điện Biên Phủ và các cơ quan chuyên môn thành phố. UBND thành 
phố Điện Biên Phủ trả lời đơn và thông báo đề nghị gia đình bà Phạm Thị 

Bích Hồng cùng phối hợp thực hiện các nội dung sau: 

1. Về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

Để thực hiện đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học xã Thanh Minh 

thuộc “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Điện Biên Phủ”; 

căn cứ quy định pháp luật về đất đai và các quy định cụ thể về bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên. UBND 

thành phố đã ban hành Quyết định thu hồi đất đối với gia đình ông Nguyễn 

Quốc Hạnh, bà Phạm Thị Bích Hồng tại Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 
21/6/2017; đồng thời thực hiện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư đối với các hộ gia đình cá nhân bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi 

đất, trong đó có gia đình ông Nguyễn Quốc Hạnh, bà Phạm Thị Bích Hồng tại 

các Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 và số 1563/QĐ-UBND 
ngày 02/11/2017 với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là 95.926.650 đồng. 



 

Sau khi được các cơ quan chức năng vận động, thuyết phục nhưng gia 

đình ông Nguyễn Quốc Hạnh, bà Phạm Thị Bích Hồng không chấp hành việc 

bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng. Căn 

cứ Điều 69, Điều 71 Luật Đất đai năm 2013, Chủ tịch UBND thành phố Điện 

Biên Phủ đã ban hành Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 

2019 về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn 

Quốc Hạnh, bà Phạm Thị Bích Hồng để đảm bảo việc thực hiện dự án theo 

quy định của pháp luật.  

Ngày 20 tháng 6 năm 2019, bà Phạm Thị Bích Hồng có đơn khiếu nại 

yêu cầu UBND thành phố Điện Biên Phủ hủy bỏ Quyết định số 652/QĐ-
UBND ngày 07 tháng 6 năm 2019 về việc cưỡng chế thu hồi đất để tiếp tục 

giải quyết đơn khiếu nại của bà đề ngày 10/4/2019. Căn cứ quy định Luật 

Khiếu nại; UBND thành phố Điện Biên Phủ đã thụ lý, tiến hành thực hiện xác 

minh nội dung khiếu nại và ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu 
đối với đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Bích Hồng tại Quyết định số 1070/QĐ-
UBND ngày 29 tháng 8 năm 2019 theo quy định. 

* Hướng thực hiện xử lý giải quyết: 

Để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi, UBND 

thành phố đề nghị gia đình ông Nguyễn Quốc Hạnh, bà Phạm Thị Bích Hồng 

liên hệ với Ban Quản lý dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành 
phố Điện Biên Phủ để nhận số tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi 

đất theo các phương án đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 

778/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 và số 1563/QĐ-UBND ngày 02/11/2017, với 

tổng số tiền là 95.926.650 đồng (Chín mươi lăm triệu, chín trăm hai mươi sáu 
ngàn, sáu trăm năm mươi đồng).  

Trường hợp gia đình ông Nguyễn Quốc Hạnh, bà Phạm Thị Bích Hồng 

không đồng ý với số tiền bồi thường, hỗ trợ theo các Quyết định nói trên nói 
trên (hoặc) ông, bà cho rằng UBND thành phố đã ban hành các Quyết định thu 

hồi đất (Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 21/6/2017), Quyết định cưỡng 

chế thu hồi đất (Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 07/6/2019) và Quyết định 

giải quyết khiếu nại lần đầu (Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 29/8/2019) 
là xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của gia đình ông bà; thì ông Nguyễn 

Quốc Hạnh, bà Phạm Thị Bích Hồng có quyền khiếu nại các quyết định trên 

đến UBND tỉnh Điện Biên hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo 

quy định của pháp luật về tố tụng hành chính. 

2. Về việc đền bù thiệt hại tài sản (cây cối trên đất) của gia đình khi 
chưa đồng ý, thực hiện bàn giao mặt bằng. 



 

Quá trình tiếp nhận mặt bằng được bàn giao và tổ chức thực hiện thi công 

xây dựng công trình, nhà thầu thi công Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây 

dựng Ánh Tuyết đã tiến hành phát quang, dọn dẹp mặt bằng vượt quá phạm vi 

mặt bằng đã được tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng và 

đại diện chủ đầu tư bàn giao; hậu quả là làm ảnh hưởng thiệt hại về cây cối 
của 03 gia đình (trong đó có gia đình ông Nguyễn Quốc Hạnh, bà Phạm Thị 

Bích Hồng). Sau khi tiếp nhận đơn, UBND thành phố Điện Biên Phủ đã giao 

cơ quan Thanh tra thành phố tiến hành thanh tra vụ việc để làm rõ nguyên 

nhân, mức độ thiệt hại, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và kiến 

nghị các biện pháp xử lý khắc phục hậu quả tại Kết luận thanh tra số 982/KL-
UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018. 

Khi phát hiện việc thi công phát quang, dọn dẹp mặt bằng vượt quá phạm 

vi mốc giới được giao làm ảnh hưởng, thiệt hại về tài sản cây cối của một số 

hộ gia đình, cá nhân chưa nhận tiền bàn giao mặt bằng. Đại diện chủ đầu tư là 

Ban Quản lý dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Điện 

Biên Phủ và nhà thầu thi công Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng 

Ánh Tuyết đã không né tránh trách nhiệm, kịp thời tổ chức xin lỗi và nhận 

trách nhiệm, đồng thời bày tỏ thiện chí của mình bằng việc tích cực đối thoại 

với các hộ gia đình, cá nhân bị thiệt hại để bàn, thống nhất biện pháp khắc 

phục hậu quả. Tại buổi làm việc ngày 21 tháng 11 năm 2018 giữa lãnh đạo 

UBND thành phố, giám đốc Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Ánh 

Tuyết với 03 hộ gia đình, cá nhân bị thiệt hại tài sản cây cối; đại diện nhà thầu 

đã đề xuất và cam kết thực hiện đền bù thiệt hại về tài sản của hộ gia đình ông 

Nguyễn Quốc Hạnh, bà Phạm Thị Bích Hồng với số tiền là 700.000.000 đồng. 

Do ông Nguyễn Quốc Hạnh, bà Phạm Thị Bích Hồng chưa đồng ý với số 

tiền đền bù nói trên. Căn cứ quy định về nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử 

dụng tài sản, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật và trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo Bộ Luật Dân sự năm 2015; trên cơ sở 

cam kết thực hiện đền bù thiệt hại về tài sản do nhà thầu thi công Công ty 

TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Ánh Tuyết đề xuất tại Biên bản làm việc 

ngày 21/11/2018, UBND thành phố Điện Biên Phủ đã yêu cầu nhà thầu thi 

công chuyển số tiền 700.000.000 đồng vào tài khoản tạm giữ của Ban Quản lý 

dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc để làm cơ sở bảo đảm cho việc 

thực hiện trách nhiệm đền bù, giải quyết hậu quả cho người bị thiệt hại tài sản 

là ông Hạnh, bà Hồng. Sau khi nhà thầu chấp hành việc chuyển số tiền nói 

trên vào tài khoản tạm giữ của Ban Quản lý dự án chương trình đô thị miền 

núi phía Bắc; Ban QLDA đã nhiều lần gửi thông báo tới ông Nguyễn Quốc 

Hạnh, bà Phạm Thị Bích Hồng để nhận số tiền đền bù nói trên, song ông 
Hạnh, bà Hồng không đến nhận. 



 

Việc bà Phạm Thị Bích Hồng cho rằng vụ việc làm thiệt hại về tài sản 

cây cối trên đất nói trên có dấu hiệu vi phạm hình sự và có đơn cung cấp tin 

báo, tố giác tội phạm đến cơ quan Cảnh sát điều tra và Viện Kiểm sát nhân 

dân các cấp để được xem xét xử lý theo quy định pháp luật. Quá trình điều tra, 
các cơ quan thực thi bảo vệ pháp luật đã có Quyết định và Thông báo nói rõ 
việc thu hồi đất của gia đình ông Nguyễn Quốc Hạnh, bà Phạm Thị Bích Hồng 
để thực hiện đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học xã Thanh Minh của 

UBND thành phố Điện Biên Phủ được thực hiện đúng trình tự, thủ tục và các 

quy định của pháp luật; việc nhà thầu Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây 

dựng Ánh Tuyết thi công san gạt, phát quang mặt bằng vượt diện tích được 

bàn giao là sai phạm chỉ mang tính hành chính chứ không có sự việc phạm tội. 

Sau khi nhận được các thông báo, kết luận của cơ quan Cảnh sát điều tra, 
của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Điện Biên Phủ và Viện Kiểm sát nhân 

dân tỉnh Điện Biên; tại buổi làm việc trực tuyến ngày 03/11/2021 với Đoàn 
chuyên gia của Ngân hàng Thế giới; UBND thành phố Điện Biên Phủ đã báo 

cáo, cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan đến quá trình xử lý giải quyết vụ việc 

của các cơ quan hành chính và cơ quan bảo vệ pháp luật; đồng thời đề nghị 

Văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội báo cáo vụ việc lên lãnh đạo cấp 

cao của Ngân hàng Thế giới để xem xét đóng vụ việc khiếu nại, tố cáo của gia 

đình bà Phạm Thị Bích Hồng liên quan đến việc thu hồi đất và bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư để thực hiện đầu tư xây dựng Trường tiểu học Thanh Minh và 
việc thực hiện đền bù thiệt hại về tài sản là cây cối trên đất theo quy định pháp 

luật Việt Nam và Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình. 

* Hướng thực hiện xử lý giải quyết: 

 Để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản bị thiệt hại, 

UBND thành phố đề nghị gia đình ông Nguyễn Quốc Hạnh, bà Phạm Thị Bích 

Hồng liên hệ với Ban Quản lý dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc, 
thành phố Điện Biên Phủ để nhận số tiền 700.000.000 đồng (Bảy trăm triệu 

đồng) do ông giám đốc Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Ánh Tuyết 

đã đề xuất và cam kết thực hiện đền bù thiệt hại về tài sản là cây cối của gia 

đình ông, bà tại Biên bản làm việc ngày 21/11/2018. 

Trường hợp bà Phạm Thị Bích Hồng chưa đồng ý nhất trí với số tiền đền 

bù thiệt hại nói trên; đề nghị gia đình bà tiếp tục trao đổi thương thảo với ông 

Ngô Văn Bút - Giám đốc Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Ánh 

Tuyết (Số điện thoại liên hệ: 0913534687) để thỏa thuận, thống nhất số tiền 

đền bù. Trường hợp, một trong các bên là người bị hại và bên gây thiệt hại 
không đạt được sự thỏa thuận nhất trí, thì thực hiện khởi kiện tại Tòa án nhân 

dân để được xem xét giải quyết yêu cầu về bồi thường thiệt hại theo quy định 

tại Bộ Luật Dân sự năm 2015.  



 

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

đơn của bà Phạm Thị Bích Hồng; địa chỉ: Nhà số 2, ngách 1, ngõ 172, Đại Từ, 

Đại Kim, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (Đơn do Văn phòng Ngân hàng 

Thế giới tại Hà Nội cung cấp, chuyển đơn) liên quan đến việc thu hồi đất và 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện đầu tư xây dựng Trường tiểu học 

Thanh Minh và việc thực hiện đền bù thiệt hại về tài sản là cây cối trên đất để 

gia đình bà được biết và thực hiện./.  

Nơi nhận:     
- Như kính gửi; 
- UBND tỉnh Điện Biên (để b/c); 
- VP Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội (để b/c); 
- Ban Nội chính Tỉnh ủy (để b/c); 
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên (để b/c); 
- Công an tỉnh Điện Biên (để b/c); 
- TT Thành ủy, TT HĐND thành phố (để b/c); 
- Lãnh đạo UBND thành phố; 
- Ban Tiếp công dân tỉnh Điện Biên; 
- Thanh tra tỉnh Điện Biên; 
- Sở Tài nguyên & Môi trường; 
- Công an thành phố Điện Biên Phủ; 
- Viện KSND thành phố Điện Biên Phủ; 
- Các phòng ban, đơn vị: TN&MT, TC-KH, 
Thanh tra, Ban TCD thành phố, Trung tâm quản 

lý đất đai, Ban QLDA WB thành phố; 
- UBND xã Thanh Minh; 
- Công ty TNHH TVTK &XD Ánh Tuyết; 
- Lưu: VT, Ban QLDA WB. 

 
      
                                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH. 
 
 
 
 
 
 

Phạm Văn Sỹ 
 

 

 


