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Số             /UBND-TTQLĐĐ 

V/v trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Dân,  
tổ dân phố 6, phường Thanh Trường.          

 thành phố Điện Biên Phủ 
 

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

 
 Điện Biên Phủ, ngày    tháng 3 năm 2022 

 

Kính gửi:  Bà Nguyễn Thị Dân, tổ dân phố 6,   
                                          phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ. 

 

Ngày 25 tháng 10 năm 2021, UBND thành phố Điện Biên Phủ nhận được 
đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Dân, tổ dân phố 6, phường Thanh Trường, thành 
phố Điện Biên Phủ (đơn do Ban Tiếp công dân - Văn phòng HĐND-UBND 
thành phố Điện Biên Phủ chuyển đến tại văn bản số 407/ĐX-BTCD ngày 25 
tháng 10 năm 2021. Nội dung đơn: Đề nghị UBND xem xét cấp đất cho 02 con 
bà thuộc Dự án mở rộng và nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên. Sau khi xem 
xét nội dung đơn, căn cứ quy định của pháp luật và hồ sơ hiện có, UBND thành 
phố Điện Biên Phủ trả lời đơn kiến nghị của Nguyễn Thị Dân như sau: 

Theo hồ sơ địa chính khu đất thu hồi giải phóng mặt bằng dự án đầu tư 
xây dựng: Mở rộng nâng cấp cảng hàng không Điện Biên Phủ; hộ gia đình bà 
Nguyễn Thị Dân bị thu hồi thửa đất số 129, tờ bản đồ 27; diện tích thu hồi 280,2 
m2 loại đất ký hiệu trên bản đồ ODT+BHK tại phố 6, phường Thanh Trường, 
thành phố Điện Biên Phủ. Hiện trạng trên đất có nhà. 

1. Về nguồn gốc sử dụng đất: Có giấy chứng nhận QSDĐ số CH01649 
được UBND huyện Điện Biên cấp ngày 13/12/2017. Diện tích: 280,0 m2. Mục 
đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn. 

2. Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: UBND thành phố Điện Biên Phủ 
ban hành Quyết định số 3695/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 v/v phê duyệt 
phương án bồi thường, hỗ trợ trong đó có hộ gia đình bà Nguyễn Thị Dân. Theo 
đó, hộ gia đình bà Dân được bồi thường như sau: 

- Bồi thường đất ở đô thị, tổng diện tích 280,0 m2 
trong đó vị trí 1 diện 

tích 158,5 m2, vị trí 2 diện tích 121,5 m2; tiếp giáp đường khu vực 4 mục (13); 
theo Điều 75, Điều 79 Luật Đất đai và Điều 12 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP 
của Chính phủ.  

Bồi thường đất trồng cây lâu năm khác theo hiện trạng; diện tích 0,2 m2; 
theo Điều 75, Điều 77 Luật Đất đai và Điều 12 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP 
của Chính phủ. 

- Tài sản, vật kiến trúc, cây trồng. Áp dụng Quyết định số 02/2015/QĐ-
UBND ngày 10/3/2015 của UBND tỉnh Điện Biên. 

3. Tái định cư: Gia đình bà bị thu hồi hết đất ở, phải di chuyển chỗ ở. 
Không còn đất ở, nhà ở nào khác trên địa bàn phường. Đủ điều kiện giao 01 
(một) ô đất tái định cư theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định 
47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. 

Theo biên bản cuộc họp ngày 21/12/2021 về việc họp xét trường hợp giao 
đất tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức 
đấu giá dự án đầu tư xây dựng: Mở rộng nâng cấp cảng hàng không Điện Biên 



Phủ. Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Dân được giao thêm 01 suất đất có thu tiền sử 
dụng đất không thông qua hình thức đấu giá cho hộ Trần Thị Hương Lệ (hộ 
nhiều thế hệ). Ngày 27/01/2022, UBND thành phố Điện Biên Phủ ban hành 
Quyết định số 321/QĐ-UBND, về việc phê duyệt phương án giao đất có thu tiền 
sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó có 
Trần Thị Hương Lệ. 

- Đối với trường hợp Trần Ngọc Anh: Theo sổ hộ khẩu do gia đình bà 
Nguyễn Thị Dân cung cấp, Trần Ngọc Anh chưa lập gia đình. Do đó, Trần Ngọc 
Anh không đủ điều kiện được giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua 
hình thức đấu giá.  

UBND thành phố Điện Biên Phủ trả lời đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị 
Dân, tổ dân phố 6, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ để bà được 
biết và thực hiện./. 

Nơi nhận:      
  - Như kính gửi;  
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- - Ban TCD TP;           
- - Lưu: VT.                                                                 
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