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Điện Biên Phủ, ngày      tháng 3 năm 2022 

 

                    
                      Kính gửi: Ông Nguyễn Đăng Duy cư trú tại tổ dân phố 1, 
                                      phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ.     
 

UBND thành phố Điện Biên Phủ nhận được đơn đề nghị của ông Nguyễn 
Đăng Duy, tổ dân phố 1, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ. 

Nội dung đơn: Đề nghị kiểm tra, xem xét lại việc UBND thành phố Điện 
Biên Phủ không xác định rõ mốc ranh giới bàn giao đất tại thực địa cho UBND 
phường Him Lam để xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố 1, theo Quyết định giao 
đất số 1209/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh Điện Biên, dẫn đến 
xẩy ra tranh chấp; đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết tranh chấp đất 
xây dựng nhà văn hóa của tổ dân phố 1, phường Him Lam với gia đình ông Trần 
Minh Đức theo quy định của pháp luật. 

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ quy định của pháp luật, UBND thành 
phố trả lời ông như sau: 

1. Đối với nội dung đề nghị kiểm tra, xem xét lại việc UBND thành phố 
Điện Biên Phủ không xác định rõ mốc ranh giới bàn giao đất tại thực địa cho 
UBND phường Him Lam để xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố 1 theo Quyết định 
giao đất số 1209/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh Điện Biên dẫn 
đến xẩy rà tranh chấp. 

Sau khi nhận được đơn kiến nghị của công dân, UBND thành phố đã ban 

hành Văn bản số 1598/UBND-VP ngày 20/8/2021, giao cho phòng Tài nguyên và 
Môi trường phối hợp với các cơ quan, liên quan và UBND phường Him Lam xác 
định lại ranh giới thửa đất xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố 1, phường Him Lam. 

Ngày 29/10/2021 phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đã phối hợp 
với Văn phòng đăng ký đất đai, Chi cục quản lý đất đai - Sở Tài nguyên và Môi 
trường, UBND phường Him Lam và đại diện tổ dân phố 1, phường Him Lam 
cùng các hộ dân có liên quan tham gia xác định lại ranh giới thửa đất xây dựng 
nhà văn hóa tổ dân phố 1, phường Him Lam. 

Tại thực địa Văn phòng đăng ký đất đai cùng Chi Cục quản lý đất đai, Sở 
Tài nguyên và Môi trường đã xác định mốc giới, phạm vi, diện tích đất nhà Văn 

hóa tổ dân phố 1, phường Him Lam theo Quyết định số 1209/QĐ-UBND ngày 
04/12/2017 của UBND tỉnh Điện Biên. Kết quả xác định trên thực địa trùng 
khớp với vị trí bàn giao của phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố cho 
UBND phường Him Lam quản lý sử dụng vào mục đích xây dựng nhà văn hóa 

tổ dân phố 1.  
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2. Đối với nội dung đề nghị giải quyết tranh chấp đất xây dựng nhà văn hóa 

của tổ dân phố 1, phường Him Lam với gia đình ông Trần Minh Đức. 

Tại buổi xác định lại mốc giới nhà văn hóa tổ dân phố 1, phường Him Lam,  
đã xác định, hiện trạng nhà văn hóa đã xây dựng vượt ra ngoài ranh giới diện tích 
đất UBND tỉnh Điện Biên giao tại Quyết định số 1209/QĐ-UBND ngày 
04/12/2017 (do thay đổi thiết kế, xoay ngang hội trường). Tuy nhiên, qua xác 
minh tại thực địa có sự tham gia của gia đình ông Trần Minh Đức đã xác định 
phần diện tích đất xây vượt thuộc đất do UBND phường Him Lam quản lý, 
không phải đất cá nhân. Hộ gia đình ông Trần Minh Đức không có ý kiến gì liên 
qua đến việc tranh chấp đất đai giữa gia đình ông với diện tích đất đã được xây 
dựng nhà văn hóa tổ dân phố 1, phường Him Lam.  

Trên đây là nội dung trả lời của UBND thành phố đối với đơn đề nghị của 
ông Nguyễn Đăng Duy, tổ dân phố 1, phường Him Lam, thành phố Điện Biên 
Phủ để ông được biết và thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thanh tra tỉnh; 
- Lãnh đạo UBND TP; 
- Ban tiếp công dân Tỉnh; 
- Ban tiếp công dân thành phố; 
- Lưu: VT, TNMT. 
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