
UỶ BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-TNMT  Điện Biên Phủ, ngày       tháng 3 năm 2022 

V/v trả lời đơn kiến nghị của ông 

Phạm Tuấn Đạt, tổ dân phố 10, 

phường Thanh Trường, thành phố 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

  

 
   Kính gửi: Ông Phạm Tuấn Đạt, tổ dân phố 10, phường Thanh Trường, 

     thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 
 

UBND thành phố Điện Biên Phủ nhận được đơn của ông Phạm Tuấn Đạt, tổ 

dân phố 10, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, với 

nội dung kiến nghị UBND thành phố Điện Biên Phủ xem xét như sau: 

 1. Xem xét giao đất ở tái định cho gia đình giáp mặt đường Nguyễn Hữu Thọ 

(QL12 cũ) cạnh Chi cục thuế thành phố thuộc điểm tái định cư C13. 

2. Xem xét tính toán bồi thường đối với phần diện tích đất tăng thêm ngoài 

Giấy CNQSD đất cho gia đình theo giá đất phi nông nghiệp và bồi thường, hỗ trợ, 

giải phóng mặt bằng đối với dự án hàng rào và đường công vụ Cảng hàng không 

cho gia đình. 

3. Xem xét bồi thường phần tài sản còn thiếu mà gia đình đã kê khai tại phiếu 

tham gia ý kiến và gửi lại cho Trung tâm quản lý đất đai thành phố. 

4. Xem xét, kiểm tra đo đạc lại diện tích đất bị thu hồi của gia đình. 

Qua kết quả kiểm tra, xem xét hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các 
giấy tờ của gia đình cung cấp. UBND thành phố Điện Biên Phủ trả lời từng nội 

dung như sau: 

1. Đối với việc giao đất ở tái định cho gia đình giáp mặt đường Nguyễn 

Hữu Thọ (QL12 cũ) cạnh Chi cục thuế thành phố thuộc điểm tái định C13 

Theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được UBND thành phố 

phê duyệt, thì gia đình ông Đạt được bồi thường bằng đất ở theo quy định tại Điều 

79, Luật Đất đai năm 2013, Điều 6 Nghị định số 47/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

bằng việc “giao 01 (một) suất đất ở tái định cư ”. Việc giao đất ở tại Khu tái định cư 

dự án nâng cấp cải tạo Cảng hàng không Điện Biên tại địa bàn phường Thanh 

Trường được thực hiện căn cứ vào Quy hoạch chia lô khu tái định cư, được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt và quy định tại khoản 4 Điều 3 Quyết định số 34/2019/QĐ-
UBND ngày 07/10/2019 của UBND tỉnh Điện Biên. Phương án bố trí tái định cư, 

trình tự tổ chức thực hiện bốc thăm, giao đất ở được quy định cụ thể tại Điều 20 của 

Quy định kèm theo Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của UBND 

tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy định chi tiết thi hành một số nội dung về bồi 



2 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết 

định số 300/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 của UBND thành phố Điện Biên Phủ. 

Theo biên bản bốc thăm đất ở do UBND thành phố tổ chức công khai, công 
bằng, dân chủ đảm bảo đúng quy định của pháp luật được các hộ gia đình và hộ gia 

đình ông Phạm Tuấn Đạt xác nhận ngày 17/10/2021, ông Đạt đã bốc thăm được ô 
đất số 25, Lô số 32, diện tích 102,5m2 (Một trăm linh hai phẩy năm mét vuông) bám 
trục Đường 28m tại Điểm tái định cư số 3, thuộc nhóm các ô có vị trí thuận lợi nhất 

là đúng đối tượng ưu tiên, đúng vị trí và loại đường tương ứng phù hợp giữa vị trí 

loại đường nơi bị thu hồi đất với vị trí đoạn đường nơi đến tại khu tái định cư.  

Do vậy, việc ông Phạm Tuấn Đạt kiến nghị UBND thành phố xem xét giao 

đất ở tái định cho gia đình giáp mặt đường Nguyễn Hữu Thọ (QL12 cũ) cạnh Chi 

cục Thuế thành phố thuộc điểm tái định cư C13, là không có cơ sở. 

2. Việc kiến nghị tính toán bồi thường đối với phần diện tích đất tăng thêm 

ngoài Giấy CNQSD đất cho gia đình theo giá đất phi nông nghiệp và bồi thường, hỗ 

trợ, giải phóng mặt bằng đối với dự án hàng rào và đường công vụ Cảng hàng 

không; phần tài sản còn thiếu mà gia đình đã kê khai tại phiếu tham gia ý kiến đã gửi 

lại cho Trung tâm Quản lý đất đai thành phố và việc kiểm tra đo đạc lại diện tích đất 

bị thu hồi của gia đình.  

Những nội dung này đã được UBND thành phố ban hành Quyết định số 

367/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 

cho hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án dự án Giải phóng mặt 

bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai 

đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo 

Cảng hàng không Điện Biên) Đợt 69 điều chỉnh, đối với gia đình Ông theo quy định 

của pháp luật. 

Trên đây là nội dung trả lời đơn kiến nghị của ông Phạm Tuấn Đạt, tổ dân phố 

10, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên để gia đình 

được biết và nghiêm túc thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 
nước thu hồi đất ở theo đúng quy định./. 

 

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