
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 kiến nghị tập thể của 04 hộ 

gia đình, tổ dân phố 18, phường Him Lam, 
thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

Điện Biên Phủ, ngày      tháng 3 năm 2022 

    
Kính gửi:  Ông Nguyễn Văn Năm, ông Nguyễn Đức Thiện,  

bà Lò Thị Pâng, bà Trần Thị Tích, tổ dân phố 18, 
phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

 

UBND thành phố Điện Biên Phủ nhận được đơn kiến nghị tập thể của các ông 

(bà) Nguyễn Văn Năm, ông Nguyễn Đức Thiện, bà Lò Thị Pâng, bà Trần Thị Tích, 

tổ dân phố 18, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, với 
nội dung kiến nghị: Xem xét tính toán đền bù thửa đất số 28, tờ bản đồ số 15, hiện 

đang được quy chủ sử dụng là UBND phường Him Lam cho 04 hộ gia đình.  

 Sau khi xem xét nội dung đơn kiến nghị của 04 hộ gia đình, UBND thành 
phố trả lời các ông, bà như sau: 

 Trên cơ sở rà soát hồ sơ, tài liệu và quá trình quản lý, sử dụng thửa đất số 28, 
tờ bản đồ số 15; Theo tờ Bản đồ địa chính số 290-đ-II và Sổ mục kê đất đai năm 

1994 thể hiện khu vực trên là thửa số 280a (Hồ sơ kỹ thuật thửa đất và Trích lục 

chỉnh lý bản đồ địa chính khu đất thu hồi xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật 

khung khu trụ sở cơ quan, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m trên địa bàn 

phường Him Lam, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 

do Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên thực 

hiện ngày 16/6/2017, là thửa số 28, tờ bản đồ số 15) với tổng diện tích 1.600m2
, mục 

đích sử dụng đất là: Đất chưa sử dụng ký hiệu (Hg), được quy chủ sử dụng đất là 

UBND phường Him Lam; Tại bản đồ địa chính lập năm 2010 thể hiện thửa đất số 

28 với tổng diện tích 1.020m2
, mục đích sử dụng là: Đất bằng chưa sử dụng ký hiệu 

(BCS), quy chủ sử dụng đất là UBND phường Him Lam. 

Theo biên bản làm việc ngày 22/3/2022 của phòng Tài nguyên và Môi trường 

với ông Nguyễn Văn Năm, ông Năm xác nhận gia đình và ba hộ gia đình còn lại 

không có tài liệu gì chứng minh thửa đất số 28, tờ bản đồ số 15 là của các hộ gia 

đình đang sử dụng, chỉ có đơn kiến nghị tập thể của 04 hộ gia đình ngày 04/10/2020 

được Chủ tịch UBND phường Him Lam xác nhận với nội dung “ kính chuyển cơ 

quan chức năng xem xét giải quyết”. 

Từ các cơ sở dữ liệu, hồ sơ địa chính được quản lý qua các thời kỳ nêu trên. Do 
đó, việc các ông Nguyễn Văn Năm, ông Nguyễn Đức Thiện, bà Lò Thị Pâng, bà 
Trần Thị Tích kiến nghị, đề nghị UBND thành phố xem xét tính toán đền bù thửa 

đất số 28, tờ bản đồ số 15, hiện đang được quy chủ sử dụng là UBND phường Him 

Lam và tính toán bồi thường cho 04 hộ gia đình là không có cơ sở. 
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Trên đây là nội dung trả lời của UBND thành phố đối với đơn kiến nghị tập 

thể của 04 hộ gia đình, thuộc tổ dân phố 18, phường Him Lam, thành phố Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, để các gia đình được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- TT. Thành ủy, HĐND TP (thay b/c);  
- Lãnh đạo UBND TP;  
- Ban TCD tỉnh Điện Biên; 
- Ban TCD thành phố; 
- UBND phường Him Lam;                              
- Lưu: VT, TNMT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

 
 
 
 

 
Lê Tiến Dũng 

 


