
ỦY BAN NHÂN DÂN 
 THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

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

     V/v trả lời đơn kiến nghị của bà Vũ 

Thị lanh, tổ dân phố 11, phường Him 

Lam, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 
 

 

 

Kính gửi: Bà Vũ Thị Lanh, tổ dân phố 11, 
           phường  Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ. 
 

 UBND thành phố Điện Biên Phủ nhận được đơn của bà Vũ Thị Lanh, tổ dân 

phố 11, phường  Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Nội dung: Kiến 

nghị UBND thành phố giao cho hộ gia đình Bà 01 suất đất có thu tiền sử dụng đất 

theo Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 của UBND tỉnh Điện Biên quy 

định "trường hợp hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi nhiều đất ở từ 200m
2 đất trở lên". 

Sau khi xem xét nội dung đơn, UBND thành phố giao phòng Tài nguyên và Môi 

trường chủ trì, phối hợp với Trung tâm quản lý đất đai thành phố, UBND phường 

Him Lam tham mưu cho UBND thành phố trả lời nội dung kiến nghị của công dân.  

 Ngày 02/12/2021, phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Điện Biên Phủ  
đã có buổi làm việc với ông Phạm Văn Cải, tổ dân phố 11, phường Him Lam, thành 

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên là người được ủy quyền của ông Mai Văn Long, 

bà Vũ Thị Lanh, cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Tổ dân phố 11, phường Him 

Lam, thành phố Điện Biên Phủ theo hợp đồng ủy quyền số Công chứng 8082 quyển 

số 01/2021 và số Công chứng 4859, Quyển số 01/2021 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 

30/11/2021 do Văn phòng Công chứng Xuân phúc chứng thực.  

  Trên cơ sở hồ sơ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các giấy tờ của 

gia đình cung cấp. UBND thành phố Điện Biên Phủ trả lời gia đình bà Vũ Thị Lanh 
như sau: 

Theo Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của UBND thành phố 

Điện Biên Phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung 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 hồi đất để thực nhiện dự án xây dựng công trình: Đoạn 

tuyến đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến khu TĐC Noong Bua vào Dự án 
đầu tư xây dựng công trình: Đường vành đai II (nối tiếp khu TĐC Noong Bua, 

thành phố Điện Biên Phủ với khu TĐC Pú Tửu, thị trấn huyện Điện Biên), trên địa 

bàn tổ dân phố 12, phường Him Lam; (đợt 35-Đại Lộ). Xác định: 

 Đối với hộ gia đình ông Mai Văn Long-Vũ Thị Lanh được bồi thường diện 

tích đất ở là 367,9m2
, tại thửa số 48, tờ bản đồ số 58, có 02 vị trí: Đất có nhà ở  

trước ngày 15/10/1993 (vị trí 1 diện tích 170m
2
, vị trí 2 diện tích 197m

2
), là hộ bị 

thu hồi hết đất ở, có nhà ở trên thửa đất bị thu hồi và hộ gia đình có nhiều thế hệ 

cùng chung sống bị thu hồi hết đất ở không còn đất ở, nhà ở khác trên địa bàn 

phường Him Lam, đủ điều kiện bố trí một (01) suất đất tái định cư và theo nguyện 

vọng được giao thêm một (01) suất đất có thu tiền sử đất. 
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Theo Biên bản họp gia đình ngày 15/8/2021 về việc chia đất và tài sản cho con 
với nội dung "Gia đình có tổng diện tích đất là 441,4m

2 trong đó: Diện tích đất ở là 

400m2
, diện tích đất trồng cây lâu năm là 41,4m

2
. Tài sản trên đất gồm 02 ngôi 

nhà. Nay vợ chồng tôi tổ chức cuộc họp gia đình để chia cho con trai tôi là Mai 

Quốc Vương-Sinh năm 1985, đất đai và tài sản trên đất như sau: Vợ chồng tôi cho 

con trai tôi 100m2 đất ở (một trăm mét vuông đất ở) và 01 ngôi nhà gần 30m
2 trên 

đất để con tôi được ở gần với Bố Mẹ (vợ chồng tôi muốn xây dựng lại nhà riêng 

cho con trai tôi sau khi con trai tôi kết hôn nhưng đất của gia đình tôi nằm trong 

dự án quy hoạch nên không xây dựng lại được). 

 Biên bản họp gia đình này được lập, thông qua và được sự thống nhất của 

các thành viên trong gia đình. Biên bản này làm cơ sở phân chia đất, tài sản trên 

đất để làm căn cứ hưởng quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan đến đất ở, nhà ở trên đất 

mà Bố Mẹ cho con trai.", được UBND phường Him Lam xác nhận. 

 Để bảo đảm về quyền, lợi ích của hộ gia đình ông, bà Mai Văn Long, Vũ Thị 

Lanh, UBND thành phố Điện Biên Phủ đã vận dụng chính sách đặc thù và xem xét 

đến việc chia đất và tài sản cho con trai của Bà. Do đó UBND thành phố Điện Biên 

Phủ đã có Quyết định số 4282/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của UBND thành phố 

Điện Biên Phủ về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hộ gia 

đình thuộc Dự án xây dựng công trình: Đoạn tuyến đường nối từ đường Võ 

Nguyên Giáp đến khu TĐC Noong Bua vào Dự án đầu tư xây dựng công trình: 

Đường vành đai II (nối tiếp khu TĐC Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ với 

khu TĐC Pú Tửu, thị trấn huyện Điện Biên), trên địa bàn tổ dân phố 12, phường 

Him Lam; (đợt 68). Xác định điều chỉnh lại như sau: 

  Đối với hộ gia đình ông Mai Văn Long-Vũ Thị Lanh, được bồi thường diện 

tích đất ở là 267,9m2
, tại thửa số 48, tờ bản đồ số 58, có 02 vị trí: Đất có nhà ở  

trước ngày 15/10/1993 (vị trí 1 diện tích 170m
2
, vị trí 2 diện tích 97m

2
), là hộ bị 

thu hồi hết đất ở, có nhà ở trên thửa đất bị thu hồi và hộ gia đình tách hạn mức đất 

ở cho con là ông Mai Quốc Vương, do đó hộ gia đình ông Mai Văn Long-Vũ Thị 

Lanh không còn là hộ gia đình nhiều thế hệ đủ điều kiện bố trí một (01) lô đất tái 

định cư theo quy định. 

Đối với hộ gia đình ông Mai Quốc Vương, được bồi thường diện tích đất ở là 

100m2
, tại thửa số 48, tờ bản đồ số 58, có 1 vị trí: Đất có nhà ở trước ngày 

15/10/1993 (vị trí 2 diện tích 100m
2
), là hộ bị thu hồi hết đất ở, có nhà ở trên thửa 

đất bị thu hồi và đủ điều kiện bố trí một (01) suất đất tái định cư theo quy định. 

 Như vậy, theo hồ sơ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các giấy tờ 

của gia đình cung cấp thì nội dung kiến nghị giao cho hộ gia đình Bà 01 lô đất có thu 

tiền sử dụng đất theo quy định tại Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 của 

UBND tỉnh Điện Biên quy định " trường hợp hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi nhiều đất 

ở từ 200m
2 đất trở lên",  nhưng không phải là hộ gia đình có nhiều thế hệ vì: Theo Sổ 

hộ khẩu thường trú số 180051303 ngày 02/8/2010 (cấp đổi sổ) của gia đình do 

Công an thành phố Điện Biên Phủ cấp cho ông Mai Văn Long (chủ hộ) tại tổ dân 

phố 12 (nay là tổ 11) phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ (có 6 nhân khẩu 

gồn: Ông Mai Văn Long (chủ hộ), bà vũ Thị Lanh, ông Mai Quốc Vương, con dâu 



3 

Nguyễn Thị Xuân và hai cháu Mai Bảo Ngọc, Mai Bảo Minh, được xác định là hộ 

có nhiều thế hệ.  

Mặt khác, ông Mai Quốc Vương, được Bố Mẹ chia đất ở, tài sản trên đất để 

được hưởng bồi thường và được bố trí một (01) suất đất tái định cư là thấu tình, đạt 

lý, bảo đảm quyền, lợi ích của gia đình. Do vậy, việc bà Nguyễn Thị Lanh kiến nghị 
UBND thành phố giao cho hộ gia đình Bà 01 suất đất có thu tiền sử dụng đất theo quy 

định tại Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 của UBND tỉnh Điện Biên,  là 
không có cơ sở.  

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

dung kiến nghị của bà Vũ Thị Lanh để gia đình biết và thực hiện đúng quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT Thành ủy (B/c); 
- Lãnh đạo UBND TP (B/c); 
- Ban tiếp công dân tỉnh; 
- Ban tiếp công dân thành phố; 
- UBND phường Him Lam; 
- Lưu VT, TNMT. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

  
 
 
 
 
 
 

Lê Tiến Dũng 

       

 

 

 

 

                                          

 


