
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Số:             /UBND-TNMT     Điện Biên Phủ, ngày      tháng 12 năm 2021 

V/v trả lời đơn đề nghị của ông Lò Văn 

Dũng, số nhà 126, tổ dân phố 18, phường 

Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ. 

 

          

           Kính gửi: Ông Lò Văn Dũng, số nhà 126, tổ dân phố 18, 
                           phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

 

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

Dũng, số nhà 126, tổ dân phố 18, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên. Nội dung đơn đề nghị: Đề nghị UBND thành phố xem xét giao đất tái 

định cư cho gia đình.  

 Sau khi xem xét nội dung đơn đề nghị của ông Lò Văn Dũng, nội dung này 
ngày 08/8/2018 UBND thành phố đã có Văn bản số 890/UBND-TNMT về việc trả 

lời đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Đào (mẹ đẻ của ông Lò Văn Dũng) và Quyết 

định số 02/QĐ-UBND ngày 03/1/2019 của UBND thành phố Điện Biên Phủ về 

việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của bà Nguyễn Thị Đào khiếu nại văn bản số 

890/UBND-TNMT ngày 08/08/2018.  

Tại văn bản trả lời và Quyết định nói trên, UBND thành phố đã kết luận và 

nêu rõ nội dung đơn đề nghị là không có cơ sở, khiếu nại của bà Đào là khiếu nại 
sai toàn bộ, cụ thể: 

- Ông Lò Văn Dũng, không thuộc đối tượng bị thu hồi đất để thực hiện dự 

án xây dựng công trình: Đoạn tuyến đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến khu 

tái định cư Noong Bua vào dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường vành đai II 

(nối tiếp khu tái định cư Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ với khu tái định cư 

Pú Tửu, thị trấn huyện Điện Biên). 

- Trên cơ sở nguồn gốc sử dụng đất của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Đào, ông 

Lò Văn Hoa; Sổ hộ khẩu của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Đào số 180034477 do 
công an thành phố Điện Biên Phủ cấp ngày 20/9/2010, hộ gia đình bà Đào, ông 

Hoa có 9 nhân khẩu (3 thế hệ, trong đó có vợ chồng ông Lò Văn Dũng, bà Nguyễn 

Thị Huyền Trang).  

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 1 Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 
12/01/2016 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành bổ sung một số chính sách 

đặc thù đối với dự án thành phần thuộc Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La 

trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, việc UBND thành phố giao 01 suất đất (hộ 

gia đình nhiều thế hệ) có thu tiền sử dụng đất cho ông Lò Văn Dũng thuộc số thứ 

tự 24; biểu 2b ban hành kèm theo Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 
của UBND thành phố Điện Biên Phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung 
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phương án dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người sử dụng đất 

và các đối tượng bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu đất để thực hiện dự án xây dựng 

công trình: Đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến khu tái định cư Noong Bua 

vào dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường vành đai II (Nối tiếp Khu tái định cư 

Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ với Khu tái định cư Pú Tửu, thị trấn huyện 

Điện Biên), trên địa bàn tổ dân phố 18, phường Him Lam, thành phố Điện Biên 

Phủ - Đợt 30, là đúng quy định của pháp luật.  

Trên đây là nội dung trả lời đơn đề nghị của ông Lò Văn Dũng, số nhà 126, 
tổ dân phố 18, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên để gia 
đình được biết và thực hiện./. 

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

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 
 
 

Lê Tiến Dũng  
 


