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Số:          /UBND-TNMT       Điện Biên Phủ, ngày         tháng 3 năm 2022 

Về việc phúc đáp công văn số 69/CV-TA ngày 
22/12/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên 
về việc yêu cầu Người bị kiện trả lời Thông báo 
về việc thụ lý vụ án số: 03/2021/TLST-HC ngày 
10/11/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên 

và cung cấp tài liệu, chứng cứ. 

 

 

 
 

 
Kính gửi: Tòa án nhân dân tỉnh Điên Biên. 

 

 Ngày 24/12/2021, Uỷ ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ nhận được 

công Văn số 69/CV-TA ngày 22/12/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên về việc 

yêu cầu Người bị kiện trả lời Thông báo về việc thụ lý vụ án số: 03/2021/TLST-HC ngày 
10/11/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên và cung cấp tài liệu, chứng cứ. Nội 

dung những vấn đề người khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết: (1) Hủy một phần 

Quyết định số 3999/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 của UBND thành phố về việc thu 

hồi đất của gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Tiến Thành để thực 

hiện dự án giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng 

hàng không Điện biên giai đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 (để thực 

hiện dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên); cụ thể: Phần diện tích 
đất 194,4m

2 thuộc quyền sử dụng của bà Nguyễn Thị Phượng, ông Nguyễn Tiến 

Thành. (2) Hủy một phần Quyết định số 4000/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 của 

UBND thành phố Điện Biên phủ về việc phê duyệt phương án, dự toán kinh phí bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Giải 

phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện 

biên giai đoạn 2020 định hướng đến năm 2030 (trên địa bàn tổ dân phố 1 và tổ 
dân phố 4, phường Thanh Trường) đợt 72; cụ thể: Hủy một phần Biểu số 01. Biểu 

tổng hợp bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng 

không Điện Biên Phủ, mục số thứ tự 18 ban hành kèm theo Quyết định và chi trả 

tiền bồi thường cho gia đình bà Nguyễn Thị Phượng, ông Nguyễn Tiến Thành. Đề 

nghị UBND thành phố điều chỉnh một phần đối với diện tích 194,4m
2 từ việc quy 

chủ cho gia đình bà Nguyễn Thị Phượng sang cho gia đình bà Bùi Thị Chiều và 

chi trả tiền đền bù đối với diện tích đất trên cho gia đình bà Bùi Thị Chiều. (3) Đề 

nghị UBND thành phố Điện Biên Phủ công nhận diện tích đất 194,4m
2 (trong tổng 

số 595m
2 đất mang tên bà Nguyễn Thị Phượng) thuộc quyền sử dụng của bà Bùi 

Thị Chiều tại thửa đất số 994, tờ bản đồ số 313A, theo giấy chứng nhận quyền sử 

dụng dấtd số U630621 do UBND huyện Điện Biên cấp ngày 31/12/2001. 
 Sau khi xem xét nội dung và những yêu cầu khởi kiện của bà Bùi Thị Chiều 

tại công Văn số 69/CV-TA ngày 22/12/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên về 
việc yêu cầu Người bị kiện trả lời Thông báo về việc thụ lý vụ án số: 03/2021/TLST-HC 
ngày 10/11/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên, UBND thành phố Điện Biên 
Phủ tiến hành kiểm tra, rà soát hồ sơ, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, 
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bản đồ thu hồi, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường đối với trường hợp bà 
Nguyễn Thị Phượng, ông Nguyễn Tiến Thành để thực hiện dự án Giải phóng mặt 
bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện biên giai 
đoạn 2020 định hướng đến năm 2030 và các tài liệu có liên quan, tham mưu cho 

UBND thành phố phúc đáp văn bản số 69/CV-TA ngày 22/12/2021 của Tòa án nhân 
dân tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau: 

I. Ý KIẾN, QUAN ĐIỂM ĐỐI VỚI VỤ KIỆN  
1. Đối với yêu cầu hủy một phần Quyết định số 3999/QĐ-UBND ngày 

13/10/2021 của UBND thành phố về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà) 

Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Tiến Thành để thực hiện dự án giải phóng mặt 
bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện biên 
giai đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án nâng 
cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên); cụ thể: Phần diện tích đất 194,4m2 
thuộc quyền sử dụng của bà Nguyễn Thị Phượng, ông Nguyễn Tiến Thành 
sang cho bà Bùi Thị Chiều. 

- Theo hồ sơ kỹ thuật thửa đất, bảng thống kê diện tích, loại đất, chủ sử dụng 
theo hiện trạng và mảnh trích đo, trích lục chỉnh lý địa chính số 95 năm 2020 khu 
đất xây dựng dự án ĐTXD Cảng hàng không Điện Biên được Công ty TNHH đo 
đạc bản đồ Địa chính và dịch vụ đất đai thực hiện ngày 23/11/2020; được Sở Tài 
nguyên và Môi trường thẩm định và ban hành ngày 26/11/2020; Bảng tổng hợp 
diện tích từng chủ sử dụng đất Công trình: Trích đo, chỉnh lý, trích lục bản đồ địa 
chính phục vụ công tác GPMB để thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng 
không Điện Biên, dụa án: GPMB, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng 
hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 thuộc 
phường Thanh Trường, phường Thanh Bình, xã Thanh Luông, xã Thanh Hưng thì 
thửa đất của bà Nguyễn Thị Phượng, ông Nguyễn Tiến Thành bị thu hồi diện tích 
594,4m2 thuộc thửa đất số 18, tờ bản đồ số 11. Mặt khác theo tờ bản đồ số 26 bản 
đồ phường Thanh Trường lập năm 2010 (thửa đất số 33, tờ bản đồ số 26), được Sở 
Tài nguyên và Môi trường xác nhận có diện tích 581,6m2, loại đất LUC (đất trồng 
lúa) mang tên ông Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Thị Phượng. 

- Tại phiếu lấy ý kiến khu dân cư (về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất) của 
gia đình bà Nguyễn Thị Phượng được UBND phường Thanh trường xác nhận ngày 
15/6/2021 (Thửa đất số 18, tờ bản đồ số 11, diện tích thu hồi 594,4m2 được cấp 
giấy chứng nhận năm 2001, tại thửa đất số 993 tờ bản đồ số 313-A diện tích trên 
giấy chứng nhận 400m2, tình trạng tranh chấp đất đai: Không). 

- Tại Biên bản kiểm tra (Đất, nhà, công trình xây dựng; cây trồng vật nuôi trên đất 

bị thu hồi) mang tên bà Nguyễn Thị Phượng, ông Nguyễn Tiến Thành; thửa đất sô 18, tờ 

bản đồ số 11, diện tích 594,4m
2
, Loại đất (LUC)  được cán bộ địa chính phường và Chủ 

tịch UBND phường Thanh trường xác nhận ngày 11/5/2021. 

Trên cơ sở hồ sơ kỹ thuật thửa đất, bảng thống kê diện tích, loại đất, chủ sử 

dụng theo hiện trạng và mảnh trích đo, trích lục chỉnh lý địa chính số 95 năm 2020 
khu đất xây dựng dự án ĐTXD Cảng hàng không Điện Biên được Công ty TNHH 

đo đạc bản đồ Địa chính và dịch vụ đất đai thực hiện ngày 23/11/2020; được Sở 
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Tài nguyên và Môi trường thẩm định và ban hành ngày 26/11/2020; giấy tờ về đất 

của gia đình bà. Trung tâm quản lý đất đai thành phố lập phương án bồi thường đối với, 

diện tích 594,4m
2
, Loại đất (LUC)  thửa đất số 18, tờ bản đồ số 11 trình UBND thành 

phố ban hành Quyết định thu hồi đất và bồi thường cho bà Nguyễn Thị Phượng, ông 

Nguyễn Tiến Thành. Theo đó, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 3999/QĐ-
UBND ngày 13/10/2021 của UBND thành phố về việc thu hồi đất của gia đình ông 

(bà) Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Tiến Thành để thực hiện dự án giải phóng mặt 

bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện biên giai 

đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 là đúng trình tự, thủ tục theo quy 

định của pháp luật Đất đai. 

Do vậy việc bà Bùi Thị Chiều đề nghị Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên tuyên 

hủy Quyết định số 3999/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 của UBND thành phố và bồi 

thường cho bà Phần diện tích đất 194,4m
2 đã thu hồi của bà Nguyễn Thị Phượng, 

ông Nguyễn Tiến Thành sang cho bà Bùi Thị Chiều là không có cơ sở. 

2. Đối với nội dung: Hủy một phần Quyết định số 4000/QĐ-UBND ngày 
13/10/2021 của UBND thành phố Điện Biên phủ đợt 72; cụ thể: Hủy một phần 

Biểu số 01. Biểu tổng hợp bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án đầu tư xây dựng mở 

rộng Cảng hàng không Điện Biên Phủ, mục số thứ tự 18 ban hành kèm theo 

Quyết định và chi trả tiền bồi thường cho gia đình bà Nguyễn Thị Phượng, ông 

Nguyễn Tiến Thành. Đề nghị UBND thành phố điều chỉnh một phần đối với 

diện tích 194,4m
2 từ việc quy chủ cho gia đình bà Nguyễn Thị Phượng sang cho 

gia đình bà Bùi Thị Chiều và chi trả tiền đền bù đối với diện tích đất trên cho 

gia đình bà Bùi Thị Chiều.  

Trên cơ sở đã nêu tại mục 1 của văn bản này. Việc bà Bùi Thị Chiều đề nghị 

UBND thành phố Hủy một phần Quyết định số 4000/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 
của UBND thành phố Điện Biên phủ đợt 72 của Biểu số 01. Biểu tổng hợp bồi 

thường, hỗ trợ GPMB, mục số thứ tự 18 ban hành kèm theo Quyết định và chi trả 

tiền bồi thường cho gia đình bà Nguyễn Thị Phượng, ông Nguyễn Tiến Thành và 
Đề nghị UBND thành phố điều chỉnh một phần đối với diện tích 194,4m

2 từ việc 

quy chủ cho gia đình bà Nguyễn Thị Phượng sang cho gia đình bà Bùi Thị Chiều 

và chi trả tiền đền bù đối với diện tích đất trên cho gia đình bà Bùi Thị Chiều.   

UBND thành phố không có cơ sở để hủy một phần Quyết định số 4000/QĐ-
UBND ngày 13/10/2021 (đợt 72) và không có cơ sở để lập phương án bồi thường 

đối với một phần diện tích của thửa đất số 18, tờ bản đồ số 11 mang tên bà Nguyễn 

Thị Phượng, ông Nguyễn Tiến Thành sang cho gia đình bà Bùi Thị Chiều và chi 

trả tiền đền bù đối với diện tích đất trên cho gia đình bà Bùi Thị Chiều. 

3. Đối với nội dung: Đề nghị UBND thành phố Điện Biên Phủ công nhận 

diện tích đất 194,4m
2 (trong tổng số 595m

2 đất mang tên bà Nguyễn Thị 

Phượng) thuộc quyền sử dụng của bà Bùi Thị Chiều tại thửa đất số 994, tờ bản 
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đồ số 313A, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U630621 do UBND 

huyện Điện Biên cấp ngày 31/12/2001. 

Đối với nội dung này, UBND thành phố không có cơ sở để điều chỉnh diện 

tích 194,4m2 đất của một phần thửa đất mang tên bà Nguyễn Thị Phượng sang bà 

Bùi Thị Chiều.  

II. HỒ SƠ, TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ LIÊN QUAN VỤ KHIẾU KIỆN 
UBND thành phố cung cấp một số tài liệu chứng cứ gồm: 
1. Quyết định số 3999/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 của UBND thành phố 

Điện Biên Phủ. 
2. Quyết định số 4000/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 của UBND thành phố 

Điện Biên Phủ. 
3. Biên bản kiểm tra (Đất, nhà, công trình xây dựng; cây trồng vật nuôi trên 

đất bị thu hồi) mang tên bà Nguyễn Thị Phượng. 
4. Tờ kê khai (Đất, nhà, công trình xây dựng; cây trồng vật nuôi trên đất bị 

thu hồi) mang tên bà Nguyễn Thị Phượng. 
5. Sổ hộ khẩu của hộ ông Nguyễn Tiến Thành. 
6. Phiếu lấy ý kiến khu dân cư (về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất) của 

gia đình bà Nguyễn Thị Phượng. 
7. Giấy chứng nhận QSDĐ số 00596/QSDĐ/2599/QĐ/H-UBND ngày 

21/12/2001 mang tên bà Nguyễn Thúy Phượng. 
8. Mảnh trích đo, trích lục, chỉnh lý địa chính số 95 năm 2020 (tờ bản đồ số 11). 
( tài liệu cung cấp là bản photo có đóng dấu treo của cơ quan, đơn vị cung cấp) 
Trên đây là nội dung phúc đáp công Văn số 69/CV-TA ngày 22/12/2021 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên về việc yêu cầu Người bị kiện trả lời Thông báo về việc 
thụ lý vụ án số: 03/2021/TLST-HC ngày 10/11/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên 
và cung cấp tài liệu, chứng cứ, UBND thành phố đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Điện 
Biên xem xét giải quyết theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban TCD thành phố; 
- Lưu VT, TNMT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Tuấn Anh 
    


