
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-QLĐT 
V/v trả lời đơn đề nghị của ông: Hà Văn 

Dương; địa chỉ: Số 8, ngõ 434, phố Đội 

Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, 

Thành phố Hà Nội. 

Điện Biên Phủ, ngày       tháng 3 năm 2022 

          

Kính gửi: Ông: Hà Văn Dương; địa chỉ: Số 8, ngõ 434, phố Đội Cấn,  
                 Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 
 

Ngày 28/01/2022, UBND thành phố Điện Biên Phủ nhận được đơn đề 

nghị của ông Hà Văn Dương; địa chỉ: Số 8, ngõ 434, phố Đội Cấn, Phường 

Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 

Nội dung đơn: Đề nghị UBND thành phố Điện Biên Phủ xem xét sớm 

giải quyết tính toán đền bù chi phí cho gia đình đã đầu tư ban đầu bỏ tiền thuê 

nhân công và máy xúc, ô tô vận chuyển để đào, vét đất bùn đầm lầy thành ao 

nuôi cá. 

Sau khi xem xét nội dung đơn, UBND thành phố Điện Biên phủ đã giao 

phòng Quản lý đô thị chủ trì phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, 

Trung tâm Quản lý đất đai tham mưu trả lời đơn đề nghị của công dân. 

 Căn cứ Luật Đất đai, ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính Phủ về quy định chi tiết 

thi hành một số Điều của Luật Đất Đai, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật 

số 62/2020/QH14 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Quyết 
định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 của UBND tỉnh về việc Ban hành 
đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng, cây trồng vật nuôi trên 
đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Căn cứ Quyết định số 

331/QĐ-UBND ngày 01/3/2021 của UBND thành phố Điện Biên phủ về việc 

phê duyệt điều chỉnh bổ sung phương án, dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ khi 

Nhà nước thu hồi đất 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: Khu tái định cư 

phường Him Lam. Địa điểm: Phường Him Lam – thành phố Điện Biên phủ, tỉnh 

Điện Biên (Đợt 16). Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu có liên quan, UBND thành phố 

Điện Biên Phủ trả lời đơn đề nghị của ông Hà Văn Dương như sau: 

Tại biên bản kiểm tra tài sản; tờ khai tài sản của Trung tâm Quản lý đất 

đai thành phố Điện Biên phủ và tờ khai tài sản của hộ gia đình. Trung tâm Quản 

lý đất đai đã lập phương án và chuyển tờ trình cho các phòng, ban liên quan để 

thẩm định và đã được UBND thành phố Điện Biên phủ phê duyệt phương án 

đền bù theo Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 01/3/2021 của UBND thành 

phố Điện Biên phủ. Để thực hiện triển khai khái toán, và phê duyệt phương án 

Trung tâm Quản lý đất đai đã khảo sát giá vật liệu, vận dụng các thực tế thị 
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trường và áp dụng đơn giá 02/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 của UBND tỉnh 
là đúng quy định hiện hành.  

Nội dung ông Hà Văn Dương đề nghị tính toán bồi thường, hỗ trợ, đền bù 

chi phí cho gia đình đã đầu tư ban đầu bỏ tiền thuê nhân công và máy xúc, ô tô 
vận chuyển để đào, vét đất bùn đầm lầy thành ao nuôi cá theo nội dung trong 
đơn của ông Hà Văn Dương là không có cơ sở để tính toán vì các nội dung trong 

đơn đề nghị này đã được Trung tâm Quản lý đất đai vận dụng và tính toán đầy 
đủ cho gia đình (Nhân công đóng cọc, Vật liệu làm phên tre để giữ đất hình 

thành bờ ao, nhân công đan phên tre, nhân công đào, đắp đất kè bờ ao… theo 

Quyết định phê duyệt số 331/QĐ-UBND ngày 01/3/2021). 

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

đơn đề nghị của ông Hà Văn Dương; địa chỉ: Số 8, ngõ 434, phố Đội Cấn, Phường 

Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội để ông được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận:   
- Như trên;                               
- TT Thành ủy; 
- Lãnh đạo UBND TP;  
- UBND phường Him Lam; 
- Ban Tiếp công dân tỉnh; 
- Ban tiếp công dân TP; 
- Lưu: VT, QLĐT. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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