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Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Dung, tổ dân phố 11, phường Him Lam,  
                 thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 
 
 

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

Thị Dung, địa chỉ tổ dân phố 11, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên. Nội dung đơn: Gia đình tôi có thửa tại tổ dân phố 12, phường 

Him Lam bị thu hồi để thực hiện Dự án đường 60m (diện tích thu hồi 342,8m
2). 

Đề nghị UBND thành phố xem xét cấp 01 (một) ô đất ở tái định không thu tiền 

sử dụng đất. 

Sau khi xem xét nội dung đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Dung, 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 Dung 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 đinh cư Noong Bua, thành phố Điện Biên 
Phủ với khu tái định cư Pú Tử, thị trấn huyện Điện Biên) trên địa bàn tổ dân 

phố 12, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ (sau đây gọi là Dự án 

đường 60m) . 

Theo phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất thu hồi do Văn 

phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên 

thực hiện ngày 16/8/2017, hộ gia đình bà Nguyễn Thị Dung đang sử dụng thửa đất 

số 198, tờ bản đồ số 58, thuộc đối tượng bị thu hồi đất để thực hiện Dự án đường 

60m; Tổng diện tích đo đạc 579,5m
2. Nguồn gốc sử dụng đất, theo gia đình kê 

khai: Thửa đất có nguồn gốc là khai hoang từ năm 1967 và nhận chuyển nhượng 

thêm từ ông Đỗ Trọng Xương năm 1987 được UBND phường Him Lam xác nhận 

ngày 27/8/2017 tại Đơn đề nghị xác nhận nguồn gốc đất của gia đình; tình hình sử 

dụng đất ổn định không tranh chấp. Hiện trạng đất tại thời điểm đo đạc kiểm đếm: 
Tài sản vật kiến trúc không có; cây trồng vật nuôi có 02 cây Nhãn đường kính tán 

3m, 01 cây Xoài trồng hạt đường kính tán 01m, ao nuôi cá hỗn hợp 564m
2. 

Trên cơ sở nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất. Căn cứ Điều 11, Luật Đất đai 

2013; Điều 3, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Tờ trình số 351/TTr-TCTLN 
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ngày 7/12/2017 của Tổ công tác liên ngành theo Quyết định số 875 và 1525. Ngày 

13/12/2017, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1867/QĐ-UBND về việc 

thu hồi đất của ông (bà) Nguyễn Thị Dung - Trần Anh Dũng để thực hiện Dự án 

đường 60m; theo đó hộ gia đình bà Dung bị thu hồi 342,8m
2
, loại đất nuôi trồng 

thủy sản đúng theo quy định.  

Để thực hiện thu hồi đất theo Quyết định nói trên, ngày 13/12/2017, 
UBND thành phố đã hành Quyết định số 1865/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều 

chỉnh, bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người sử dụng đất và 

các đối tượng bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đường 

60m, đối với gia đình bà Dung, ông Dũng theo quy định của pháp luật. 

2. Giải quyết nội dung đơn đề nghị của hộ gia đình   

Từ những phân tích tại mục I nêu trên, qua rà soát hồ sơ, tài liệu có liên 
tại thời điểm Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án trên hộ gia đình bà 

Nguyễn Thị Dung đã chấp hành tốt chủ trương triển khai dự án, đã nhận tiền và 

bàn giao mặt bằng sớm, thuộc diện hộ gia đình thương bệnh binh, có hoàn cảnh 
gia đình khó khăn (bà Dung mắc bệnh Ung thư), là hộ gia đình có nhiều thế hệ 

cùng sinh sống; theo báo cáo số 86/BC-UBND ngày 24/6/2021 của UBND 

phường Him Lam, có xác nhận của các hộ gia đình sinh sống cùng thời điểm với 

hộ gia đình bà Dung xác định (gia đình bà Dung có làm nhà tạm tại mảnh đất đó 

từ năm 1978) ở và sử dụng ổn định không tranh chấp, tuy nhiên tại thời điểm đo 

đạc kiểm đếm năm 2017 trên đất không có nhà, chỉ có ao nuôi cá hỗn hợp. Ngày 

01/9/2021, UBND thành phố Điện Biên Phủ đã có Tờ trình số 1680/TTr-UBND 
về việc xin chủ trương xử lý một số nội dung phát sinh trong thực hiện công tác 

GPMB dự án đường 60m và dự án Hạ tầng kỹ thuật khung dọc trục đường 60m 
và hạng mục điểm tái định cư C13-Dự án ĐTXD mở rộng Cảng hàng không 

Điện Biên, trình UBND tỉnh Điện Biên; Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở 

ngành có liên quan xem xét cho chủ trương điều chỉnh phương án bồi thường 

loại đất nuôi trồng thủy sản với diện tích 342,8m
2 thành 100m2 đất có nhà ở sử 

dụng trước ngày 01/7/2004 và 242,8m
2 đất nuôi trồng thủy sản. Truy thu 50% 

tiền sử dụng đất; giao 01 suất đất tái định cư (do gia đình bị thu hồi hết đất ở, hộ 

gia đình có nhiều có thế hệ). 

Căn cứ tiểu mục 1, Mục I văn bản  số 1357/STNMT-QLĐĐ ngày 
22/9/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên về việc phúc đáp 

nội dung Tờ trình số 1680/TTr-UBND ngày 01//9/2021 của UBND thành phố, 

theo đó Sở Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn, trả lời nội dung kiến nghị 

của UBND thành phố đối với trường hợp của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Dung 

là không phù hợp với quy định của pháp luật, không phù hợp với hiện trạng sử 

dụng đất tại thời điểm thu hồi. Đề nghị UBND thành phố kiểm tra, rà soát thực 

hiện đúng theo quy định của pháp luật. 

Do vậy, việc gia đình bà Nguyễn Thị Dung kiến nghị UBND thành phố 

xem xét cấp 01 (một) ô đất tái định cư không thu tiền sử dụng đất là không có 
cơ sở. 
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Trên đây là nội dung trả lời của UBND thành phố Điện Biên Phủ đối với 

đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Dung, tổ dân phố 11, 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, HDND TP; 
- LĐ UBND TP; 
- Ban tiếp công dân tỉnh Điện Biên; 
- Ban Tiếp công dân thành phố; 
- Trung tâm QLĐĐ thành phố; 
- UBND, UBMTTQ phường Him Lam; 
- Lưu VT, TNMT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

 
Lê Tiến Dũng 

 


