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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ 

 

Số:            /QĐ-UBND  

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

 

     Điện Biên Phủ, ngày        tháng 11 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trơ, tái định cư cho người bị ảnh 

hưởng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công 

trình: Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu 

thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m, trên địa bàn phường Him Lam, 

thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013. 
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định 45/2014/NĐ-CP 
ngày 15/05/2014 của Thủ tướng Chính phủ về quy định thu tiền sử dụng đất; 
Nghị định số 47/2014/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. 

Căn cứ Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của 

UBND tỉnh Điện Biên ban hành quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên;  

Căn cứ Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2019 

của UBND tỉnh Điện Biên ban hành quy định hạn mức giao đất, công nhận 

quyền sử dụng đất; diện tích tối thiểu được phép tách thửa và mức đất xây 

dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2015 
của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về 
nhà, công trình xây dựng, cây trồng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa 
bàn tỉnh Điện Biên;  

Căn cứ Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh Điện 
Biên ban hành chính sách đặc thù các hỗ trợ khác khi Nhà nước thu hồi đất để triển 
khai thực hiện Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu 
thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m thành phố Điện Biên Phủ; Quyết định 
210/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Ban hành bổ 
sung một số chính sách đặc thù khi Nhà nước thu hồi đất để triển khai thực hiện Dự 
án đầu tư bổ sung đoạn tuyến Đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến khu tái định 
cư Noong Bua vào dự án đầu tư xây dựng công trình Đường vành đai II: Nối tiếp 
khu tái định cư Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ với khu tái định cư Pú Tửu thị 
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trấn huyện Điện Biên và Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung, khu trụ sở cơ quan, khu 
công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m, thành phố Điện Biên Phủ; 
Văn bản số 2620/UBND-TH ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc xử lý 

một số tồn tại vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư một số dự án trên 
địa bàn thành phố Điện Biên Phủ; 

Căn cứ Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh 
Điện Biên về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu 
hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khung dọc 
trục 60m và khu tái định cư khu 1, khu 2 và khu 3 phường Him Lam, khu tái định 
cư bản Phiêng Bua, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên;  
Biên bản làm việc liên ngành thống nhất giá đất ở trung bình để tính hỗ trợ đối với 
đất nông nghiệp trong địa giới hành chính phường khi nhà nước thu hồi đất thực 
hiện Dự án đường 60m và Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung trên địa bàn phường Him 
Lam và phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ ngày 07/3/2017. 

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc Ban hành Quy định mức trích, tỷ lệ phân chia kinh 

phí, nội dung chi và mức chi đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên;  

Căn cứ Văn bản số 40/HĐND-KTNS ngày 16/3/2016 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật 
khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 
60m; Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về 
việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ 
sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m;  

Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 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 đầu tư bổ sung đoạn tuyến đường nối từ đường Võ 

Nguyên Giáp đến khu tái định cư Noong Bua thuộc dự án đầu tư xây dựng công 

trình: Đường Vành đai II (nối tiếp khu tái định cư Noong Bua, thành phố Điện 

Biên Phủ với khu tái định cư Pú Tửu thị trấn huyện Điện Biên) và dự án hạ tầng 

kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ, dọc 
trục đường 60m; 

Căn cứ Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 8 tháng 6 năm 2021 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của 
thành phố Điện Biên Phủ; 

Căn cứ Trích lục chỉnh lý bản đồ địa chính khu đất xây dựng công trình Hạ 

tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 

60m địa bàn phường Him Lam, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên được Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Điện Biên ký ngày 20/4/2018; 

Trên cơ sở Tờ trình số 350/TTr-TTQLĐĐTP ngày 16/11/2021 của Trung 

tâm quản lý đất đai thành phố Điện Biên Phủ về việc đề nghị thẩm định phương 

án bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở 

cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m, trên địa 

bàn phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; Báo cáo số 
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395/BC-TCKH ngày 22/11/2021 của phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Điện 

Biên Phủ; Báo cáo số 166/BC-TCKH ngày 23/11/2021 của phòng Quản lý đô 

thị thành phố về việc thẩm định phương án bổ sung dự án đầu tư xây dựng công 

trình: Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương 

mại dịch vụ dọc trục đường 60m, trên địa bàn phường Him Lam, thành phố 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; 

Xét đề nghị của phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố tại Tờ trình 

số:  793/TTr-TNMT, ngày  25 tháng 11 năm 2021, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trơ, tái định cư cho người bị 

ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công 
trình: Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương 

mại dịch vụ dọc trục đường 60m, trên địa bàn phường Him Lam, thành phố Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, cụ thể: 
1. Tên phương án: Bồi thường, hỗ trơ, tái định cư cho người bị ảnh hưởng 

khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ 

quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m, trên địa bàn 

phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 
2. Địa điểm thực hiện: phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ. 
3. Thời gian thực hiện: từ tháng 12 năm 2016 đến khi hoàn thành. 
4. Nội dung và quy mô: bồi thường thiệt hại về đất, tài sản vật kiến trúc, cây 

trồng vật nuôi và các khoản hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại, ảnh hưởng khi 

Nhà nước thu hồi đất. 
5. Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ do chủ đầu tư dự án phải chi trả là 

2.145.220.373 đồng (Bằng chữ: hai tỷ một trăm bốn năm triệu hai trăm hai mươi 

nghìn ba trăm bẩy ba đồng) 

Trong đó: 
- Kinh phí bồi thường, hỗ trợ về đất: 1.576.161.920 đồng 
- Kinh phí bồi thường, hỗ trợ về tài sản vật kiến trúc: 365.177.219 đồng 
- Kinh phí bồi thường, hỗ trợ về cây trồng: 37.602.722 đồng 
- Kinh phí hỗ trợ: 120.099.600 đồng 
- Kinh phí tổ chức thực hiện:  41.980.829 đồng 
- Kinh phí dự phòng cưỡng chế:  4.198.083 đồng 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 
6. Tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình 

thức đấu giá. (Có biểu chi tiết kèm theo) 
7. Nguồn vốn chi trả phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư 
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Kinh phí tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được 

sử dụng từ nguồn vốn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt tại Quyết 

định số 106/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 của UBND tỉnh Điện Biên. 

Điều 2. Giao cho Chủ đầu tư dự án phối hợp với Trung tâm quản lý đất 

đai thành phố Điện Biên Phủ và các cơ quan có liên quan hoàn thiện các thủ tục, 

triển khai thực hiện đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước về bồi thường, 

hỗ trợ.     

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.   

Chánh văn phòng HĐND-UBND thành phố; Trưởng phòng Tài chính Kế 

hoạch; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng Quản lý đô thị; 

Giám đốc Trung tâm quản lý đất đai thành phố Điện Biên Phủ; Chủ tịch UBND 

phường Him Lam; Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình thành phố Điện 

Biên Phủ và các hộ gia đình, cá nhân có tên trong phương án chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:   
- Như Điều 3;  
- UBND tỉnh Điện Biên; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- TT Thành ủy, TT HĐND thành phố; 
- LĐ UBND thành phố Điện Biên Phủ;                                 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Phạm Văn Sỹ 
  


