
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Số: ………../UBND-TNMT  
V/v trả lời đơn đề nghị của Ông Lê Đình 

Chín địa chỉ: Tổ dân phố 1, phường Nam 

Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. 

   Điện Biên Phủ, ngày ….. tháng 3 năm 2021 

           

Kính gửi: Ông Lê Đình Chín; địa chỉ: Tổ dân phố 1, phường 

Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. 

 

UBND thành phố Điện Biên Phủ nhận được đơn đề nghị của ông Lê Đình 

Chín, địa chỉ: Tổ dân phố 1, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên. Nội dung đơn đề nghị: Gia đình có đất bị thu hồi để thực hiện dự án 

“Chương trình đô thị miền núi phía Bắc – thành phố Điện Biên Phủ” giai đoạn II 

(2017-2020). Hạng mục: Cải tạo suối Hồng Lứu; hạng mục: Đường từ cầu A1 

xuống cầu C4; hạng mục: khu tái định cư A1 xuống C4; hạng mục: Kè sông Nậm 

Rốm. Gia đình đề nghị UBND thành phố xem xét áp dụng phương án đặc thù giao 

cho gia đình 01 ô đất. 

Sau khi xem xét nội dung đơn đề nghị của gia đình ông. UBND thành phố 

giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Trung tâm quản lý đất 

đai thành phố Điện Biên Phủ, Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên & Môi 

trường, UBND phường Nam Thanh kiểm tra, rà soát phương án bồi thường và các 

tài liệu liên quan, tham mưu cho UBND thành phố Điện Biên Phủ trả lời gia đình 

ông bà, cụ thể như sau:  

1. Về diện tích đất Nhà nước thu hồi để thực hiện dự án: 

Hộ gia đình ông Lê Đình Chín, tổ dân phố 1 (trước đây là tổ dân phố 3), 

phường Nam Thanh thuộc đối tượng Nhà nước thực hiện thu hồi đất để thực hiện 

các dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc – thành phố Điện Biên Phủ” giai 

đoạn 2 (gồm: Hạng mục Cải tạo suối Hồng Lứu và hạng mục Đường từ cầu A1 

xuống cầu C4) và dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư các hộ dân đường 15m từ 

cầu A1 xuống cầu C4 với tổng diện tích thu hồi là: 1.413,2 m
2
, loại đất nông 

nghiệp trồng cây hàng năm (BHK) và cây lâu năm (CLN), cụ thể:  

- Để thực hiện Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc – thành phố 

Điện Biên Phủ” giai đoạn 2 (2017-2020), hạng mục: Cải tạo suối Hồng Lứu; 

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 629/QĐ-UBND, ngày 17/4/2018 về 

việc thu hồi đất của gia đình ông (bà) Lê Đình Chín với diện tích 169,9 m
2
 loại đất 

trồng cây hàng năm (BHK) của thửa đất số 19, tờ bản đồ số 5. 



- Để thực hiện Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc – thành phố 

Điện Biên Phủ” giai đoạn 2 (2017-2020), hạng mục: Đường từ cầu A1 xuống cầu 

C4; UBND thành phố ban hành 02 Quyết định thu hồi đất của gia đình ông (bà) Lê 

Đình Chín với tổng diện tích 189,4 m
2
, loại đất nông nghiệp, gồm: Quyết định số 

258/QĐ-UBND, ngày 13/5/2019 thu hồi diện tích 161,3 m
2
 đất trồng cây hàng năm 

khác (BHK) của thửa đất số 14, tờ bản đồ số 03; Quyết định số 1209/QĐ-UBND, 

ngày 19/9/2019 thu hồi diện tích 28,1 m
2
 đất trồng cây lâu năm (CLN) của thửa đất 

số 28, tờ bản đồ số 03. 

- Để thực hiện Dự án Khu tái định cư các hộ dân đường 15m từ cầu A1 

xuống cầu C4; UBND thành phố ban hành 02 Quyết định thu hồi đất của gia đình 

ông (bà) Lê Đình Chín với tổng diện tích 1.053,9 m
2
, loại đất nông nghiệp, gồm: 

Quyết định số 1327/QĐ-UBND, ngày 04/8/2020 thu hồi diện tích 299,8 m
2
 đất 

trồng cây hàng năm khác (BHK) của thửa đất số 35 và thửa đất số 37, tờ bản đồ số 

3; Quyết định số 2052/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 thu hồi diện tích 754,1 m
2
 đất 

trồng cây hàng năm khác (BHK) của thửa đất số 36, tờ bản đồ số 3.   

2. Giải quyết nội dung đề nghị của gia đình 

- Theo quy định pháp luật về đất đai (Điều 74, Luật Đất đai năm 2013) về 

nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất, quy định: “Việc bồi thường 

được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, 

nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể 

của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết 

định thu hồi đất”. Do vậy việc ông Lê Đình Chín, tổ dân phố 1, phường Nam 

Thanh (là trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp) có đề nghị UBND thành 

phố Điện Biên Phủ xem xét áp dụng chính sách đặc thù để thực hiện giao 01 ô đất 

ở cho gia đình là không có cơ sở và trái với thẩm quyền quy định. 

- Tuy nhiên, nhằm ổn định đời sống, sản xuất cho các hộ gia đình trực tiếp 

sản xuất nông nghiệp bị thu hồi nhiều đất nông nghiệp thuộc các dự án “Chương 

trình đô thị miền núi phía Bắc – thành phố Điện Biên Phủ” giai đoạn 2 và dự án 

Khu tái định cư các hộ dân đường 15m từ cầu A1 xuống cầu C4. Tại Thông báo kết 

luận số 1350/TB-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2020; UBND thành phố đã giao 

nhiệm vụ cho phòng Tài nguyên & Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị làm 

nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng (Trung tâm quản lý đất đai thành phố, 

Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên & Môi trường) và UBND phường 

Nam Thanh tiến hành kiểm tra, rà soát các trường hợp là hộ gia đình trực tiếp sản 

xuất nông nghiệp, bị thu hồi nhiều đất nông nghiệp (diện tích trên 1000 m
2
) và đã 

nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật đất đai, quy định về bồi thường giải 

phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất (đã nhận tiền đền bù và bàn giao mặt 

bằng). Đồng thời tham mưu UBND thành phố văn bản báo cáo UBND tỉnh Điện 



Biên, các sở ngành liên quan xem xét đồng ý cho phép được áp dụng các biện pháp 

“Hỗ trợ khác” cho các trường hợp cụ thể đảm bảo đáp ứng các điều kiện trên. Biện 

pháp đề nghị thực hiện hỗ trợ là: Giao 01 suất đất ở (theo quy hoạch chia lô Khu tái 

định cư) có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá để các hộ trực 

tiếp sản xuất nông nghiệp có mặt bằng sản xuất kinh doanh, chuyển đổi nghề 

nghiệp sau khi Nhà nước thu hồi đất, nhằm đảm bảo sinh kế lâu dài cho người dân. 

Để đảm bảo các điều kiện xem xét giải quyết nguyện vọng theo đề nghị của 

gia đình và đảm bảo tiến độ dự án; UBND thành phố đề nghị gia đình ông gương 

mẫu, nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật đất đai và quy định về bồi 

thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất (thông qua việc hợp tác cùng 

đơn vị liên quan để nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng thực hiện dự án). 

- Do vậy, đối với nội dung đã đề nghị của gia đình ông bà; UBND thành phố 

xin tiếp thu, ghi nhận và yêu cầu các phòng ban chuyên môn tổng hợp, tham mưu 

UBND thành phố sớm có văn bản báo cáo, đề nghị với cấp thẩm quyền. Sau khi 

được của UBND tỉnh đồng ý chấp thuận, UBND thành phố sẽ thông báo đến gia 

đình ông (bà) biết và chỉ đạo các phòng ban, đơn vị liên quan và UBND phường 

Nam Thanh tổ chức triển khai thực hiện theo quy định. 

UBND thành phố trả lời nội dung đơn đề nghị của Ông Lê Đình Chín, địa 

chỉ: Tổ dân phố 1, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

để gia đình ông được biết và thực hiện./. 

  
 Nơi nhận:   
- Như kính gửi; 

- UBMTTQVN thành phố Điện Biên Phủ; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh Điện Biên; 

- Lãnh đạo UBND thành phố;  

- Ban tiếp công dân thành phố; 

- Trung tâm PTQĐ - Sở TN&MT; 

- Trung tâm QLĐĐ thành phố; 

- UBND, UBMTTQ phường Nam Thanh; 

- Tổ trưởng, Trưởng ban CTMT TDP 1; 

- Lưu: VT, TNMT. 
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