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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:           /UBND-TNMT   

V/v trả lời đơn đề nghị của bà 

Nguyễn Thị Vân địa chỉ tổ dân phố 

6, phường Thanh Bình, thành phố 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

   Điện Biên Phủ, ngày      tháng     năm 2021 

 

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Vân, địa chỉ tổ dân phố 6, phường Thanh 

Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

 

Ngày 25/02/2021 UBND thành phố Điện Biên Phủ nhận được đơn đề nghị 

của bà Nguyễn Thị Vân địa chỉ tổ dân phố 6, phường Thanh Bình, thành phố Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Nội dung đơn: Đề nghị UBND thành phố xem xét tính 

toán bồi thường bằng 100% giá đất trồng cây lâu lăm cho gia đình (dự án xây 

dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất phường Thanh Bình).Sau khi 

xem xét nội dung đơn đề nghị của bà, căn cứ các quy định của pháp luật UBND 

thành phố trả lời như sau: 

Bà Nguyễn Thị Vân sử dụng thửa đất số 14+31+32, Mảnh chỉnh lý, trích lục 

địa chính số 13-2020 do Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ đất đai HC thực hiện 

ngày 19/3/2020, được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt ngày 

28/3/2020, tổng diện tích đo đạc 2.513,1m
2
 thuộc đối tượng bị thu hồi đất để thực 

hiện dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất tổ dân phố 14 

(nay là tổ dân phố 6) phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên. 

Theo bản đồ địa chính năm 2010, các thửa đất bà Vân đang sử dụng thuộc một 

phần của các thửa đất số 1+3 tờ số 7 và thửa đất số 61 tờ số 6, quy chủ UBND 

phường quản lý (Hồ sơ kỹ thuật được chủ sử dụng đất, cán bộ địa chính, tổ trưởng 

tổ dân phố, Lãnh đạo UBND phường, đơn vị thực hiện, đơn vị thẩm định của Sở 

Tài nguyên và Môi trường ký xác nhận và được lưu tại cơ quan quản lý theo quy 

định). Mặt khác, theo Biên bản làm việc ngày 14/01/2021 về việc kiểm tra, rà soát 

nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất của các hộ gia đình thuộc dự án, UBND phường 

Thanh Bình xác định nguồn gốc thửa đất của 13 hộ gia đình (trong đó có hộ gia 

đình bà Nguyễn Thị Vân) là đất bãi màu do UBND phường quản lý. 

Như vậy, bà Nguyễn Thị Vân sử dụng đất do UBND phường quản lý, 

thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất theo quy 

định tại Điều 82 Luật Đất đai năm 2013, mà chỉ được bồi thường chi phí đầu tư 

vào đất còn lại quy định tại Điều 76 Luật Đất đai 2013. Do đó, ngày 27/01/2021 

UBND thành phố ban hành Quyết định số 191/QĐ-UBND về việc phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ cho người sử dụng đất và các đối tượng bị ảnh 

hưởng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu 

giá quyền sử dụng đất tổ dân phố 14 (nay là tổ dân phố 6) phường Thanh Bình, thành 



 2 

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (đợt 2), theo đó bà Nguyễn Thị Vân được bồi 

thường chi phí đầu tư vào đất đối với đất trồng cây lâu năm theo hiện trạng, diện 

tích 1.957,9m
2
, đơn giá 84.000 đồng/m2 x 40% = 33.600 đồng/m

2
 với tổng số 

tiền bồi thường 65.785.440 đồng. Bà Nguyễn Thị Vân đã được bồi thường theo 

đúng quy định của pháp luật. Việc bà đề nghị UBND thành phố xem xét tính toán 

bồi thường bằng 100% giá đất trồng cây lâu năm với giá 84.000 đồng/m
2
 cho gia 

đình là không có cơ sở. 

Mặt khác, theo quy định tại Khoản 4 Điều 67 Luật đất đai năm 2013 quy 

định “Khi Nhà nước thu hồi đất có hiệu lục thi hành và phương án bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư đã được nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được công bố công 

khai, người có đất thu hồi phải chấp hành quyết định thu hồi đất”. Do đó, UBND 

thành phố  đề nghị gia đình bà chấp hành Quyết định thu hồi đất và bàn giao mặt 

bằng cho đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường để thực hiện dự án. 

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

đơn đề nghị của các bà Nguyễn Thị Vân địa chỉ tổ dân phố 6, phường Thanh Bình, 

thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên để bà được biết và thực hiện./.                                                                 

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Phòng Thanh tra Thành phố; 

- Ban tiếp công dân thành phố; 

- Trung tâm QLĐĐ thành phố; 

- UBND phường Thanh Bình; 

- Lưu VT, TNMT. 
     

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Anh 
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