
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-QLĐT 

V/v trả lời đơn đề nghị của ông: 
Trần Trọng Lượng, tổ dân phố 6, phường 

Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ. 

   Điện Biên Phủ, ngày       tháng 02 năm 2022 

                     Kính gửi:  
                                    -  Ông Trần Trọng Lượng, tổ dân phố 6, 

                           phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ. 
              - Làng trẻ em SOS thành phố Điện Biên Phủ 

 

UBND thành phố Điện Biên Phủ nhận được đơn đề nghị của ông Trần 
Trọng Lượng, cụm dân cư thôn Thanh Đông, tổ dân phố 6, phường Thanh 
Trường. Nội dung đơn: Đề nghị UBND thành phố Điện Biên phủ xem xét đền 
bù tài sản, vật kiến trúc đã được kiểm đếm nhưng không được bồi thường.  

 Sau khi xem xét nội dung đơn đề nghị của ông Trần Trọng Lượng, 
UBND thành phố trả lời ông 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 

- Về đất: Trên cơ sở hồ sơ kỹ thuật thửa đất, mảnh chỉnh lý, trích lục địa 

chính do Công ty TNHH đo đạc bản đồ địa chính và dịch vụ đất đai thực hiện 

ngày 23 tháng 11 năm 2020 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên 

thẩm định và ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2020, thửa đất số 11, 12, TBĐ 

14, diện tích 25.081,9 m2 thuộc Làng trẻ em SOS (Đất tổ chức). Do đó, không 

bồi thường về đất theo quy định tại Điều 82, Luật Đất đai 2013. 

- Về tài sản vật kiến trúc: Công trình được xây dựng hoàn trả mới, do đó 
không bồi thường về tài sản vật kiến trúc. 

- Về cây cối hoa màu trên đất: Bồi thường theo Quyết định số 

02/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 của UBND tỉnh Điện Biên. 

2. Giải quyết nội dung đề nghị của công dân 

Đối với tài sản do gia đình ông Trần Trọng Lượng tạo lập trên đất của 

Làng trẻ SOS: Việc Làng trẻ SOS cho gia đình ông mượn đất không đúng theo 

quy định, không đúng theo mục đích sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất. 

Mặt khác, theo văn bản thỏa thuận cho mượn đất ngày 01/01/2018 giữa Làng 

trẻ em SOS và ông Trần Trọng Lượng, chỉ sử dụng vào mục đích trồng trọt, 

không được xây dựng công trình kiên cố. Do vậy không đủ điều kiện được bồi 

thường tài sản do gia đình ông Trần Trọng Lượng đã tạo lập theo quy định của 

pháp luật. Việc ông Trần Trọng Lượng xây dựng tài sản, vật kiến trúc trên đất 

đã thỏa thuận với Làng trẻ em SOS đề nghị ông Trần Trọng Lượng làm việc cụ 



thể với Làng trẻ em SOS thành phố và sớm bàn giao mặt bằng cho Làng trẻ em 

SOS thành phố Điện Biên phủ. 

3. UBND thành phố Điện Biên Phủ đề nghị Làng trẻ em SOS thành phố 

Điện Biên Phủ sớm giải quyết dứt điểm nội dung thỏa thuận với gia đình ông 

Trần Trọng Lượng và tiến hành thủ tục bàn giao mặt bằng cho UBND thành 

phố Điện Biên Phủ. 

Trên đây là nội dung trả lời của UBND thành phố Điện Biên Phủ đối với 
đơn đề nghị của ông Trần Trọng Lượng, cụm dân cư Thanh Đông, tổ dân phố 6, 
phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ để ông được biết và thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- TT Thành ủy (bc);  
- Lãnh đạo UBND TP;  
- Ban tiếp công dân tỉnh; 
- Ban tiếp công dân TP; 
- UBND phường Thanh Trường; 
- Làng trẻ em SOS;                            
- Lưu: VT, QLĐT. 
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 Nguyễn Tuấn Anh  
 


