
ỦY 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 

V/v trả lời đơn đề nghị của ông Lê Huy 
Hoàng, tổ dân phố 6, phường Thanh 

Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

 
Điện Biên Phủ, ngày      tháng     năm 2022 

                   
 

Kính gửi: Ông Lê Huy Hoàng, tổ dân phố 6, phường Thanh Trường, 
                thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

 

Ngày 27/7/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ nhận được đơn 

đề nghị của ông Lê Huy Hoàng, tổ dân phố 6, phường Thanh Trường, thành phố 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Nội dung đơn: Đề nghị UBND thành phố xem xét 
cho gia đình ông được hưởng các khoản bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất lúa 

đã thu hồi để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên. Sau 
khi kiểm tra, rà soát hồ sơ UBND thành phố trả lời ông như sau: 

Thực hiện Quyết định số 470/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng 

mở rộng Cảng hàng không Điện Biên; Căn cứ Quyết định số 463/QĐ-UBND 
ngày 05 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Ủy quyền cho 

UBND thành phố Điện Biên Phủ quyết định thu hồi đất để thực hiện 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 đầu 

tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên). Ngày 09/7/2021 UBND thành 
phố ban hành Quyết định số 1845/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của gia đình ông 

(bà) Phạm Thị Ngọt, Lê Huy Hoàng; Quyết định số 1813/QĐ-UBND phê duyệt 

phương án dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các gia đình, cá nhân có đất bị 

thu hồi để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên 

(đợt 15), trong đó gia đình ông (bà) Phạm Thị Ngọt, Lê Huy Hoàng được bồi 

thường đối với diện tích 1.155,2m
2 đất lúa, tuy nhiên không được hỗ trợ đào tạo, 

chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.  

Lý do: Trên cơ sở giấy tờ gia đình cung cấp cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ 

giải phóng mặt bằng gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

00722/QSDĐ/496 do UBND huyện Điện Biên cấp ngày 07/7/1998 cấp cho chủ sử 

dụng là bà Phạm Thị Ngọt, sổ hộ khẩu số 180133318 cấp cho chủ hộ ông Lê Huy 

Hoàng và vợ Phạm Thị Ngọt (ông Hoàng và bà Ngọt là Hưu trí), gia đình không 

phải hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Căn cứ quy định tại Khoản 30 Điều 3; 

Điểm b Khoản 2 Điều 83 Luật đất đai 2013; Khoản 6 Điều 4 Nghị định 

01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ  quy định về bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thì gia đình ông Lê Huy Hoàng, bà Phạm Thị 

Ngọt không phải hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp do vậy phương án đã phê duyệt 
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không có nội dung hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm là 
đúng theo quy định của pháp luật.  

Nay ông Lê Huy Hoàng có đơn trình bày diện tích đất được cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất mang tên vợ ông là bà Phạm Thị Ngọt là diện tích đất 

được chia ruộng năm 1997 cho 03 con và đề nghị được giải quyết chế độ hỗ trợ 

chuyển đồi nghề và tìm kiếm việc làm; Đối với nội dung chia đất theo nhân khẩu 

trước đây, UBND thành phố đã có Văn bản số 281/UBND-TTQLĐĐ ngày 

22/2/2022  xin ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, tuy nhiên đến nay 

Sở Tài nguyên và Môi trường chưa có nội dung hướng dẫn. Sau khi có nội dung 

hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, nếu trường hợp nêu trên được hỗ trợ 
thì UBND thành phố sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn gia đình ông thực 

hiện các thủ tục và lập điều chỉnh phương án theo quy định. 

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

đơn đề nghị của ông Lê Huy Hoàng, địa chỉ tổ dân phố 6, phường Thanh Trường, 
thành phố Điện Biên Phủ./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 
- Ban Tiếp công dân tỉnh; 
- TT Thành ủy; 
- TT HĐND thành phố; 
- Lãnh đạo UBND thành phố; 
- Ban tiếp công dân thành phố; 
- Lưu: VT, TNMT. 
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