
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số:             /UBND-TNMT 
V/v trả lời đơn kiến nghị của ông 
Lò Văn Minh, bản Phiêng Lơi, 

xã Thanh Minh, TP Điện Biên Phủ. 

Điện Biên Phủ, ngày      tháng 3 năm 2022 

    
 
Kính gửi:  Ông Lò Văn Minh, bản Phiêng Lơi, xã Thanh Minh, 

thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 
 
 

Ngày 25/6/2021, UBND thành phố Điện Biên Phủ nhận được đơn kiến 

nghị của ông Lò Văn Minh, bản Phiêng Lơi, xã Thanh Minh, thành phố Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.  Nội dung kiến nghị: Xem xét cấp lại Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất với mục đích là đất trồng cây hàng năm cho gia đình. Sau khi 
xem xét nội dung đơn kiến nghị của ông Lò Văn Minh, UBND thành phố trả lời 
như sau: 

Ngày 08/3/2016, ông Lò Văn Minh làm đơn đề nghị được giao đất có rừng 

được UBND Thanh Minh xác nhận ngày 10/3/2016 có nội dung: Đề nghị  

UBND thành phố Điện Biên Phủ giao 4909,2m2 đất có rừng, mục đích sử dụng 

đất: Bảo vệ và phát triển rừng; Mục đích sử dụng rừng: Rừng phòng hộ, thời hạn 

sử dụng là 50 năm, vị trí khu rừng là tiểu khu 713, khoảnh 2, Lô 9, bản Phiêng 

Lơi, xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.  

Thực hiện quy trình cấp Giấy chứng nhận QSD đất theo Kế hoạch số 

388/KH-UBND ngày 20/02/2013 của UBND tỉnh Điện Biên về việc rà soát, 

hoàn chỉnh thủ tục để giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất lâm nghiệp giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Ngày 
12/8/2021, phòng Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 87/CV-TNMT về 

việc đề nghị UBDN xã Thanh Minh phối hợp rà soát lại nguồn gốc và tình hình 
sử dụng thửa đất số 211, tờ bản đồ số 01, lô 09, khoảnh 2, tiểu khu 713 đã giao 

và cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho ông Lò Văn Minh. 

UBND xã Thanh Minh đã tổ chức họp lấy ý kiến, kiểm tra rà soát lại và 

có văn bản số 122/UBND-CV ngày 01/9/2021 về việc phối hợp giải quyết kiến 

nghị của ông Lò Văn Minh, bản Phiêng Lơi, gửi UBND thành phố và phòng Tài 

nguyên và Môi trường xem xét giải quyết. Nội dung văn bản thể hiện: Hiện 

trạng thửa đất trước năm 1996 là rừng trồng trẩu; từ năm 1996 đến thời điểm cấp 

Giấy chứng nhận QSD đất cho ông Lò Văn Minh là rừng trồng trẩu và có một 
phần diện tích đất gia đình ông Minh sử dụng trồng Ngô (khu vực giáp đường 

Quốc lộ 279); theo bản đồ địa chính năm 1995 và bản đồ địa chính năm 2010 

thửa đất trên chưa được quy chủ trên bản đồ; năm 2016 thực hiện dự án giao đất, 

giao rừng, ông Minh có đơn đề nghị giao đất, giao rừng tại vị trí thửa đất trên, 

qua niêm yết công khai phương án giao đất, giao rừng ông Minh không có ý 
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kiến, do vậy Hội đồng giao đất, giao rừng đã xác nhận hồ sơ và trình cơ quan có 

thẩm quyền xem xét Giấy chứng nhận QSD đất cho ông Minh. 

Trên cơ sở nguồn gốc đất, thời điển sử dụng đất của hộ gia đình ông Minh 

được UBND xã Thanh Minh xác nhận; Trích đo bản đồ giao đất giao rừng năm 

2015 được ông Lò Văn Minh; Hạt kiểm lâm thành phố; phòng Tài nguyên và 

Môi trường; UBND xã Thanh Minh; UBND thành phố xác nhận trạng thái rừng 

là rừng phục hồi. Căn cứ Điều 11 Luật Đất đai 2013; khoản 2 Điều 3 Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Đất đai; khoản 1 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, 
việc ông Minh kiến nghị UBND thành phố xem xét cấp lại Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất với mục đích là đất trồng cây hàng năm cho gia đình là không 
có cơ sở. 

Trên đây là nội dung trả lời đơn kiến nghị của ông Lò Văn Minh, bản 

Phiêng Lơi, xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, để gia 
đình được biết và thực hiện./. 

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