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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc giải quyết khiếu nại của ông Lò Văn Minh, bà Lò Thị Kim Thu 

(lần đầu) 
 
 

CHỦ TỊCH 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 Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

 Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại;  

 Căn cứ Công văn số 2230/UBND-TP ngày 10/11/2021 của Chủ tịch 
UBND thành phố về việc ủy quyền đối thoại và ký quyết định giải quyết khiếu nại của 

công dân; 

 Xét đơn khiếu nại ngày 17/9/2021 của ông Lò Văn Minh, bà Lò Thị Kim Thu 

 Địa chỉ: Bản Him Lam 1, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ.  

 I. Nội dung khiếu nại: 

 Ông Lò Văn Minh, bà Lò Thị Kim Thu, địa chỉ: Bản Him Lam 1, phường 

Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, khiếu nại với Quyết định số 2721/QĐ-
UBND ngày 01/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ về việc 

cưỡng chế thu hồi đất, Quyết định số 2862/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của Chủ 

tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ về việc điều chỉnh thời gian thực hiện cưỡng 

chế thu hồi đất. 

Lý do:  

Một là: Sau 16 tháng kể từ khi UBND thành phố ban hành Thông báo thu 

hồi đất số 525/TB-UBND ngày 19/4/2019 đến ngày 04/8/2020 UBND thành phố 

mới ban hành Quyết định số 1311/QĐ-UBND, Quyết định số 1307/QĐ-UBND.  

Hai là: Gia đình chưa được ký biên bản đo đạc mốc giới thửa đất và việc 

bàn giao mặt bằng; không gây cản trở việc thu hồi đất đối với tổ chức làm nhiệm 

vụ bồi thường giải phóng mặt bằng; đang khởi kiện quyết định hành chính về 

phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại Tòa án nhân dân các cấp. 

Với lý do trên ông Lò Văn Minh, bà Lò Thị Kim Thu yêu cầu UBND thành phố.  



2 
 

 

1. Thu hồi Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của Chủ tịch 

UBND thành phố Điện Biên Phủ về việc cưỡng chế thu hồi đất, Quyết định số 

2862/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ 

về việc điều chỉnh thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất. 

2. Tổ chức làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng mời bà Thu, ông Minh) tiếp 

tục ký các văn bản: Biên bản đo đạc mốc giới thửa đất và việc bàn giao mặt bằng. 

3. Xem xét, xử lý kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân đã tham mưu Quyết định 

cưỡng chế thu hồi đất và quyết định điều chỉnh thời gian cưỡng chế thu hồi đất.  

        II. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại:  

        1. Kết quả xác minh nội dung thứ nhất. 

Căn cứ khoản 1 Điều 67 Luật Đất đai 2013 quy định trước khi có quyết 

định thu hồi đất, chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối 

với đất phi nông nghiệp, thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo thu 

hồi đất cho người có đất thu hồi biết. Như vậy, theo quy định trên thì chỉ giới 

hạn về thời gian ban hành thông báo thu hồi đất, không giới hạn về thời gian ban 

hành quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án, bồi thường hỗ trợ 

tái định cư. Việc UBND thành phố ban hành ban hành Quyết định số 1311/QĐ-
UBND ngày 04/8/2020 về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà): Lò Thị Kim 

Thu, Lò Văn Minh để thực hiện đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư các 

hộ dân đường 15m từ cầu A1 xuống cầu C4 thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên, Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư các hộ dân đường 15m từ 

cầu A1 xuống cầu C4 thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (Đợt 3) là đúng 

quy định.  

2. Kết quả xác minh nội dung thứ hai. 

* Việc đo đạc, quy chủ hiện trạng sử dụng đất của hộ gia đình ông Lò Văn 

Minh, bà Lò Thị Kim Thu  

Căn Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh 
Điện Biên về việc phê duyệt dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc – 
thành phố Điện Biên Phủ” giai đoạn 2 (2017-2020); Quyết định số 951/QĐ-
UBND ngày 15/7/2016 của UBND thành phố Điện Biên Phủ về việc phê duyệt 
kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu DB-13: Cắm mốc giải phóng mặt bằng, tư vấn 
đo đạc, quy chủ, tư vấn đánh giá đất độc lập thuộc dự án: Chương trình đô thị 
miền núi phía Bắc – thành phố Điện Biên Phủ, giai đoạn 2 (2017-2020); Giấy 
CNQSDĐ số H15635/QSDĐ ngày 15/6/2010 do UBND thành phố Điện Biên 
Phủ cấp cho bà Lò Thị Kim Thu, ông Lò Văn Minh, diện tích 252m2 (mục đích sử 
dụng đất đăng ký trong GCN là đất trồng cây hàng năm và lâu năm; phần tài sản, 
cây cối trên đất được đăng ký: “không”; sơ đồ thửa đất đăng ký: HNK; cây lâu 

năm: Chưa chứng nhận quyền sở hữu), căn cứ hiện trạng sử dụng đất, trên cơ sở 
dẫn đạc của bà Lò Thị Muôn – Trưởng bản Hoong En; ông Cà Mai Phương – Cán 
bộ địa chính phường Nam Thanh, đại diện chủ sử dụng đất ông Lò Văn Hớm – 
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Bố đẻ của bà Lò Thị Kim Thu. 

Ngày 02/4/2017, ông Trần Xuân Tấn – Cán bộ đo đạc Công ty 
CPTN&MT Việt Thành tiến hành thực hiện đo đạc, quy chủ người dụng đất, 
đồng thời lập phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất số 56; tờ bản đồ 
địa chính số 02; có diện tích đo đạc 277,5m2

, trong đó: diện tích thu hồi là 
122,7m2; diện tích còn lại không thu hồi là 154,8m2, thuộc quyền sử dụng của bà 
Lò Thị Kim Thu, ông Lò Văn Minh, được ông Lò Văn Hớm (bố đẻ bà Lò Thị 
Kim Thu) xác nhận ngày 12/4/2017.  

Tại bảng tổng hợp diện tích sử dụng đất của bà Thu, ông Minh đã được ông 
Hà Đăng Tài, Phó Giám đốc Công ty CPTN&MT Việt Thành xác nhận 
ngày10/4/2017 và được bố đẻ là ông Lò Văn Hớm và bà Lò Thị Muôn - Trưởng 
bản Hoong En xác nhận ngày 12/4/2017, ông Cà Mai Phương - Công chức địa 
chính, ông Lê Thanh Tùng - Chủ tịch UBND phường Nam Thanh xác nhận ngày 
20/4/ 2017.  

Căn cứ điểm 2.4, khoản 2 Điều 11 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 
19/5/2014 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính, ngày 
20/4/2017, UBND phường Nam Thanh đã tiến hành niêm yết công khai tại UBND 

phường bản mô tả ranh giới, mốc giới các thửa đất trong phạm vi thu hồi để thực hiện 

dự án đường từ cầu A1 xuống cầu C4 đối với các chủ sử dụng đất vắng mặt hoặc được 

người nhà ký thay trong quá trình đo đạc, (có biên bản niêm yết ngày 20/4/2017) và 
phát trên loa của UBND phường. Sau 15 ngày kể từ ngày thông báo và niêm yết 

bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất của bà Thu, ông Minh, gia đình bà Thu 

không đến ký xác nhận và không có khiếu nại về việc gia đình bà chưa được ký 

xác nhận bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất trên; ngày 22/02/2020 bà Lò Thị 

Kim Thu đã phối hợp với đơn vị làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng tiến hành kiểm 

đếm tài sản, vật kiến trúc, cây cối hoa mầu trên đất bị thu hồi (có biên bản kiểm tra 

đất, nhà, công trình xây dựng, cây trồng vật nuôi trên đất bị thu hồi, bà Lò Thị Kim 

Thu đã ký xác nhận).  

*  Về việc thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất theo quy định Luật Đất đai 

Căn cứ Điều 62, Điều 67, Điều 69 Luật Đất đai 2013; Nghị định 

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 và Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 
02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê 

đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất. UBND thành phố đã thực hiện việc 

thu hồi đất như sau: 

UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch 526/KH-UBND ngày 19/4/2019 
về việc thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư các hộ dân 

đường 15 m từ cầu A1 xuống cầu C4, thành phố Điện Biên Phủ và Thông báo 

Thu hồi đất số 525/TB-UBND ngày 19/4/2019 về việc thu hồi đất thực hiện dự 

án đầu tư xây dựng Khu tái định cư các hộ dân đường 15 m từ cầu A1 xuống cầu 

C4, thành phố Điện Biên Phủ.  
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Ngày 24/4/2019 UBND phường Nam Thanh đã phối hợp UBMTTQ phường, 

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Điện Biên niêm yết thông báo thu hồi đất tại 

UBND phường Nam Thanh; tại nhà Văn hóa bản Hoong En phường Nam Thanh. 

Ngày 26/4/2019, UBND phường Nam Thanh đã ban hành văn bản số 

41/CV-UBND đề nghị phát trên loa phát thanh của tổ dân phố, bản về thông báo 
và kế hoạch thu hồi đất (yêu cầu Trưởng bản, Tổ trưởng phát trên hệ thông loa 

tổ dân phố, bản; thời gian sáng từ 6 giờ đến 7 giờ; chiều từ 17 giờ 30 phút đến 

18 giờ 30 phút; bắt đầu từ ngày 26/4/2019). 

Ngày 09/5/2019, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường đã phối hợp với 

UBND phường Nam Thanh họp phổ biến kế hoạch thu hồi đất, thông báo thu 
hồi đất để thực hiện dự án ĐTXD khu tái đinh cư các hộ dân đường 15m từ cầu 

A1 xuống cầu C4, thành phố Điện Biên Phủ. 

Ngày 13/5/2019, Trung tâm phát triển quỹ đất đã ban hành kế hoạch số 

51/KH-TTPTQĐ triển khai công tác đo đạc xác định diện tích, thông kê nhà ở, tài 

sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các 

hộ dân phường Nam Thanh có đất bị thu hồi dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư 

các hộ dân đường 15m từ cầu A1 xuống cầu C4, thành phố Điện Biên Phủ. 

 Gia đình bà Lò Thị Kim Thu đã phối hợp bằng việc cung cấp các giấy tờ 

liên quan đến quyền sử dụng đất đối với người có đất bị thu hồi (sổ hộ khẩu gia 

đình, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H15635/QSDĐ  cấp ngày 

15/6/2010). 

Ngày 22/02/2020 gia đình bà Lò Thị Kim Thu đã phối hợp thực hiện kê 

khai và tham gia cùng Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng, 

các cơ quan liên quan tiến hành thực hiện kiểm đếm hiện trạng đất đai, tài sản 

gắn liền với đất (nhà, công trình xây dựng; cây trồng vật nuôi trên đất bị thu 

hồi…) và đã ký biên bản kiểm tra đất tài sản vật kiến trúc, hoa mầu trên đất bị 

thu hồi). 

Ngay sau khi hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Tổ 

chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng đã phối hợp với UBND 

phường Nam Thanh tổ chức họp người dân có đất bị thu hồi tại trụ sở UBND 

phường Nam Thanh lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định, song 

do dịch bệnh Covid-19 không tổ chức họp được nên Trung tâm phát triển quỹ 

đất đã phát phiếu lấy ý kiến vào phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, ngày 
27/4/2020 bà Lò Thị Kim Thu đã nhận và tham gia ý kiến trực tiếp vào phiếu lấy 

ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và gửi lại cho Trung tâm phát 
triển quỹ đất tỉnh Điện Biên. 

Ngày 14/5/2020, Trung tâm phát triển quỹ đất có biên bản kết thúc niêm 

yết và tổng hợp ý kiến vào phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. 

Ngày 27/5/2020, Trung tâm phát triển quỹ đất có biên bản họp đối thoại 

về các ý kiến không đồng ý với  phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, song 

do dịch bệnh Covid-19 không họp được, Trung tâm phát triển quỹ đất đã ban 
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hành Thông báo số 33/TB-TTPTQĐ ngày 27/5/2020 về việc trả lời kiến nghị, 

vướng mắc tại phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án xây 

dựng khu tái định cư các hộ dân đường đường 15 m từ cấu A1 xuống cầu C4. 

Ngày 28/5/2020, Trung tâm phát triển quỹ đất đã gửi thông báo số 33/TB-
TTPTQĐ ngày 27/5/2020 về việc trả lời kiến nghị, vướng mắc tại phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án xây dựng khu tái định cư các hộ 

dân đường 15 m từ cầu A1 xuống cầu C4 (bà Thu nhận nhưng không ký biên 

bản) và tiến hành niên yết thông báo trên tại UBND phường Nam Thanh, tại 

Nhà văn hóa bản Hoong En, phường Nam Thanh.  

Trên cơ sở phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Tổ chức làm 

nhiệm vụ bồi thường giải phóng lập, được cơ quan chuyên môn thẩm định. Ngày 
04/8/2020 UBND thành phố ban hành Quyết định số 1311/QĐ-UBND về việc 

thu hồi đất của gia đình ông (bà): Lò Thị Kim Thu, Lò Văn Minh để thực hiện 

đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư các hộ dân đường 15m từ cầu A1 

xuống cầu C4 thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Quyết định số 

1307/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ Dự án 

đầu tư xây dựng Khu tái định cư các hộ dân đường 15m từ cầu A1 xuống cầu C4 

thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (Đợt 3) trong cùng một ngày.  

- Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Điện Biên đã phối hợp với UBND 

phường, UBMTTQ phường Nam Thanh gửi 02 quyết định trên cho bà Lò Thị 

Kim Thu, bà Thu đã ký xác nhận. 

- Ngày 10/8/2020, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Điện Biên đã phối hợp 

với UBND phường, UBMTTQ phường Nam Thanh tổ chức niêm yết 2 quyết 

định trên tại UBND phường Nam Thanh, nhà văn hóa bản Hoong En (có biên bản 

niêm yết). 

- Ngày 14/8/2020, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Điện Biên đã phối 

hợp với UBND phường, UBMTTQ phường Nam Thanh tổ chức phổ biến Quyết 

định số 1307/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 phê duyệt phương án bồi thường, hỗ 

trợ Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư các hộ dân đường 15m từ cầu A1 

xuống cầu C4 thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (Đợt 3), bà Lò Thị Kim 
Thu có tham dự và có ý kiến “Gia đình đồng ý thu hồi đất làm đường, phần đất 

còn lại đề nghị để cho gia đình chuyển đổi mục đích sử dụng đất” (có biên bản  

làm việc). 

- Ngày 11/9/2020, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Điện Biên đã ban 

hành thông báo số: 61/TB-TTPTQĐ về việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ.  

 + Sáng ngày 11/9/2020, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Điện Biên phối 

hợp với UBND phường, UBMTTQ phường Nam Thanh, niêm yết thông báo số: 

61/TB-TTPTQĐ về việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tại UBND phường Nam 

Thanh, bản Hoong En, phường Nam Thanh có xác nhận của Trưởng bản Hoong 

En (có biên bản niên yết). 
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 + Chiều ngày 11/9/2020, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Điện Biên 

phối hợp UBND phường Him Lam tiến hành niêm yết thông báo số: 61/TB-
TTPTQĐ về việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tại UBND phường Him Lam, 

bản Him Lam 1 có xác nhận của Trưởng bản Him Lam 1 (có biên bản niêm yết). 

 - Ngày 12/9/2020, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Điện Biên phối hợp 

với UBND phường, UBMTTQ phường Nam Thanh tiến hành gửi thông báo cho 

các gia đình có đất bị thu hồi không bàn giao đất, trong đó có gia đình bà Lò Thị 

Kim Thu nhận nhưng không ký (có biên bản làm việc ghi nhận sự việc). 

- Ngày 15/9/2020, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Điện Biên phối hợp 

với UBND phường, UBMTTQ phường Nam Thanh tiến hành chi trả tiền bồi 

thường, hỗ trợ theo thông báo số: 61/TB-TTPTQĐ, song có một số hộ gia đình 

không đến nhận tiền, trong đó có gia đình bà Lò Thị Kim Thu (có biên bản làm 
việc ghi nhận sự việc). 

- Ngày 28/01/2021, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Điện Biên đã ban 

hành thông báo số 05/TB-TTPTQĐ về việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ.  

 + Từ 8 giờ 30 phút đến 9 giờ 25 phút ngày 28/01/2021, Trung tâm phát triển 

quỹ đất tỉnh Điện Biên phối hợp với UBND phường Nam Thanh, UBMTTQ 

phường Nam Thanh, niêm yết thông báo số: 05/TB-TTPTQĐ về việc chi trả tiền 

bồi thường, hỗ trợ tại UBND phường Nam Thanh, bản Hoong En phường Nam 

Thanh có xác nhận của Trưởng bản Hoong En (có biên bản niêm yết). 

 + Từ 10 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút ngày 28/01/2021, Trung tâm phát 

triển quỹ đất tỉnh Điện Biên phối hợp UBND phường Him Lam tiến hành niêm 

yết thông báo số: 05/TB-TTPTQĐ về việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tại 

UBND phường Him Lam, bản Him Lam 1 có xác nhận của Trưởng bản Him 

Lam (có biên bản niêm yết). 

+ Ngày 28/01/2021, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Điện Biên phối hợp 

với UBND phường, UBMTTQ phường Nam Thanh tiến hành gửi thông báo trên 
cho các gia đình có đất bị thu hồi không bàn giao đất, trong đó có gia đình bà Lò 

Thị Kim Thu nhưng không nhận (có biên bản làm ghi nhận sự việc). 

- Ngày 01/02/2021, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Điện Biên phối hợp 

với UBND phường, UBMTTQ phường Nam Thanh tiến hành chi trả tiền bồi 

thường, hỗ trợ theo thông báo số 05/TB-TTPTQĐ; bà Lò Thị Kim Thu đến 

nhưng không nhận tiền (có biên bản làm việc). 

- Ngày 20/7/2021 Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Điện Biên đã ban 

hành thông báo số 55/TB-TTPTQĐ về việc bàn giao mặt bằng thuộc dự án: đầu 

tư xây dựng khu tái định cư các hộ dân đường 15m từ cầu A1 xuống cầu C4 

thành phố Điện Biên Phủ.  

- Ngày 21/7/2021 Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Điện Biên phối hợp 

với UBND phường, UBMTTQ phường Nam Thanh niêm yết thông báo số 

55/TB-TTPTQĐ về việc bàn giao mặt bằng thuộc dự án: đầu tư xây dựng khu 
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tái định cư các hộ dân đường 15m từ cầu A1 xuống cầu C4 thành phố Điện Biên 

Phủ tại UBND phường Nam Thanh, bản Hoong En (có biên bản niêm yết). 

+ Ngày 21/7/2021, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Điện Biên phối hợp 

với UBND phường, UBMTTQ phường Nam Thanh tiến hành gửi thông báo trên 
cho các gia đình có đất bị thu hồi, các hộ gia định nhận thông báo nhưng không 

ký biên bản, trong đó có gia đình bà Lò Thị Kim Thu (có biên bản làm việc).  

- Ngày 29/7/2021 Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Điện Biên phối hợp 

với UBND phường, UBMTTQ phường Nam Thanh tiến hành tuyên truyền, vận 

động các hộ gia đình bàn giao mặt bằng, bà Lò Thị Kim Thu có tham dự, song 
không bàn giao mặt bằng. 

* Hồ sơ đề nghị ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất:  

- Ngày 11/8/2021 UBND phường Nam Thanh có báo cáo số 79/BC-
UUBND về thực hiện vận đồng, thuyết phục các hộ gia đình, cá nhân bàn giao 

mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư đường 15m từ cầu 

A1 xuồng cầu C4- thành phố Điện Biên Phủ. 

- Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 về việc thu hồi đất của 

gia đình ông (bà): Lò Thị Kim Thu, Lò Văn Minh để thực hiện đầu tư xây dựng 

công trình Khu tái định cư các hộ dân đường 15m từ cầu A1 xuống cầu C4 thành 

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

- Ngày 19/8/2021, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Điện Biên ban hành 

văn bản số 59/CV-TTPTQĐ về việc thực hiện quyết định thu hồi đất và đề nghị 

ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất. 

- Ngày 24/8/2021, Phòng Tài nguyên và Mội trường có tờ trình số 

460/TTr-TNMT về việc đề nghị UBND thành phố ban hành quyết định cưỡng 

chế thu hồi đất. 

Căn cứ Điều 62, Điều 67, Điều 69 Luật đất đai năm 2013, Nghị định 

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, Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 
tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi Trường quy định về hồ sơ giao 

đất, cho thu đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất. UBND thành phố và 

các cơ quan chuyên môn, UBND phường, UBMTTQ phường Nam Thanh đã 

thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục thu hồi đất đối với ông Lò Văn Minh, bà Lò 

Thị Kim Thu, song hộ gia đình không chấp hành quyết định thu hồi đất để bàn 

giao đất cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng (Trung tâm 
phát triển quỹ đất tỉnh Điện Biên), mặc dù ông Lò Văn Minh, bà Lò Thị Kim 

Thu đã được tuyên truyền, vận động thuyết phục. 

 Ngày 01/9/2021 Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 

2721/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất, Quyết định số 2862/QĐ-UBND 
ngày 14/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ về việc điều 

chỉnh thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật. 
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* Ông Lò Văn Minh, bà Lò Thị Kim Thu đang khởi kiện quyết định 

hành chính về phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại Tòa án nhân dân 

các cấp. 

Căn cứ Luật tố tụng hành chính năm 2015, việc ông Lò Văn Minh,  bà 
Lò Thị Kim Thu đang khởi kiện quyết định hành chính về phương án bồi thường, hỗ 

trợ tái định cư tại Tòa án nhân dân các cấp, không làm ảnh hưởng đến việc ban hành 
các văn bản hành chính của cơ quan nhà nước, vì đây là hai cơ quan độc lập. Tòa án 

nhân dân các cấp không ban hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời yêu 

cầu Chủ tịch UBND thành phố dừng việc ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất.  

III. Kết quả đối thoại:   

1. Ý kiến bà Lò Thị Kim Thu: Không nhất trí với báo cáo số 33/BC-TP 
ngày 09/11/2021 của cơ quan được giao nhiêm vụ xác minh nội dung khiếu nại; 
gia đình bà Thu, ông Minh đang kháng cáo các nội dung liên quan đến việc thu 

hồi đất của gia đình để thực hiện dự án tái định cư đường 15 m từ cầu A1 - C4 
tại Tòa án nhân dân cấp cao Hà Nội. 

           2. Kết luận của ông Phạm Văn Sỹ - Phó Chủ tịch UBND thành phố - 
Người chủ trì đối thoại: Nhất trí với báo cáo số 33/BC-TP ngày 09/11/2021 
của cơ quan được giao nhiêm vụ xác minh nội dung khiếu nại; nội dung khiếu 

nại của công dân là sai toàn bộ. 

 IV. Kết luận: 
 Từ kết quả xác minh trên Chủ tịch UBND thành phố nhận thấy:  

1. Kết quả xác minh nội dung thứ nhất. 
Căn cứ Khoản 1 Điều 67 Luật Đất đai 2013. Việc UBND thành phố Điện 

Biên Phủ ban hành Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 về việc thu 

hồi đất của gia đình ông (bà): Lò Thị Kim Thu, Lò Văn Minh để thực hiện dự án 

đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư các hộ dân đường 15m từ cầu A1 

xuống cầu C4 thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; Quyết định số 

1307/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, 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 Khu tái định cư các hộ dân đường 15m từ cầu A1 

xuống cầu C4 thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (Đợt 3) là đúng quy 

định. Công dân khiếu nại sai. 

2. Kết quả xác minh nội dung thứ hai. 
Căn cứ Điều 62, Điều 67, Điều 69 Luật Đất đai 2013; 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 và Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 
02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho 

thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, Thông tư số 25/2014/TT-
BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường quy định về bản đồ 

địa chính. Việc Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ ban hành Quyết định 

số 2721/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 về việc cưỡng chế thu hồi đất, Quyết định 
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số 2862/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện 

cưỡng chế thu hồi đất là đúng quy định pháp luật. Công dân khiếu nại sai. 

Ông Lò Văn Minh, bà Lò Thị Kim Thu yêu cầu cho gia đình ký biên bản 

đo đạc mốc giới thửa đất và việc bàn giao mặt bằng; xem xét, xử lý kỷ luật đối 

với tổ chức, cá nhân đã tham mưu Quyết định cưỡng chế thu hồi đất, Quyết định 

điều chỉnh thời gian cưỡng chế thu hồi đất là không có cơ sở.  

 Từ những nhận định và căn cứ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Giữ nguyên Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của 

Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ về việc cưỡng chế thu hồi đất và Quyết định số 

2862/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ về 

việc điều chỉnh thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất là đúng quy định pháp 
luật. 

 Điều 2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, 

nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại, Ông Lò Văn Minh, bà Lò Thị 

Kim Thu có quyền khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên hoặc khởi kiện 

vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính. 

 Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố, 

Trưởng phòng Tài Nguyên và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ 

đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, Chánh Thanh tra thành phố, Trưởng 

phòng Tư pháp thành phố; thủ trưởng các cơ quan có liên quan và ông Lò Văn 

Minh, bà Lò Thị Kim Thu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên (để b/c); 
- Như Điều 3; 
- Thanh tra thành phố; 
- Lưu: VT, hồ sơ. 

                  KT. CHỦ TỊCH  
                 PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
                     Phạm Văn Sỹ  

 
 
 


