
UỶ BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-TN&MT  Điện Biên Phủ, ngày       tháng 4 năm 2022 

V/v trả lời nội dung kiến nghị của ông 
Trần Duy Phong, tổ 2, phường Tân 

Thanh, thành phố Điện Biên Phủ 

  

 
 
 Kính gửi: Ông Trần Duy Phong, tổ dân phố 2, phường Tân  Thanh,   

                 thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 
  

UBND thành phố Điện Biên Phủ nhận được đơn kiến nghị ngày 14/3/2022 

của ông Trần Duy Phong, tổ dân phố 2, phường Tan Thanh, thành phố Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, với nội dung kiến nghị UBND thành phố Điện Biên 

Phủ xem xét như sau: 

 Kiến nghị UBND thành phố Điện Biên Phủ xem xét việc cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho bà Bùi Thu Hồng lên phần đất của Ông đang sử 
dụng chưa được thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định của Luật 

Đất đai.  

Sau khi xem xét nội dung đơn kiến nghị, kết quả kiểm tra, xem xét hồ sơ 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các giấy tờ của Ông cung cấp. UBND thành 

phố Điện Biên Phủ trả lời Ông như sau: 

1. Quá trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư  

Theo Công văn số 49/CV-TTPTQĐ ngày 05/12/2016, Công văn số 

71/CV-TTPTQĐ ngày 19/6/2017 của Trung tân Phát triển quỹ đất, thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường, tỉnh Điện Biên về việc ban hành thông báo thu hồi đất 

thực hiện xây dựng khu tái định cư Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung và đường 60m 

phường Him Lam, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, kèm theo 

công văn bảng tổng hợp diện tích, loại đất, chủ sử dụng đất điểm tái định cư 

phường Him Lam (gọi tắt là điểm tái định cư số 3) đối với 27 đối tượng tại tổ 

18, phường Him Lam và phường Noong Bua, bao gồm các loại đất, tổng diện 

tích là 18.137,30m2 và danh sách chi tiết 109 hộ, 07 tổ chức kèm theo bản đồ tờ 

số 89, thửa số 5, thể hiện diện tích 3.095,7 m2 đất (OĐT) của ông Nguyễn Xuân 

Diện - Nguyễn Thị Hữu, do Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và 
Môi trường thực hiện ngày 15/6/2017; UBND thành phố Điện Biên Phủ có 

Thông báo số 1308/TB-UBND ngày 06/12/2016, Thông báo số 656/TB-UBND 
ngày 28/6/2017 thông báo thu hồi diện tích đất của gia đình ông (bà) Nguyễn 

Xuân Diện-Nguyễn Thị Hữu, tổ 18, phường Him Lam, diện tích dự kiến thu hồi 

3.095,7m2 đất (OĐT). 

Trên cơ sở Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 07/02/2018, Quyết định số 

1613/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của UBND thành phố Điện Biên Phủ về việc 
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phê duyêt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 

người sử dụng đất và các đối tượng bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất để 

thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở 

cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc đường 60m trên địa bàn tổ 

dân phố 18, phường Him Lam (điểm tái định cư số 3) đợt II-Đợt 8; Quyết định 

số 1609/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của UBND thành phố Điện Biên Phủ về 

việc thu hồi đất của gia đình ông (bà) Nguyễn Xuân Diện để xây dựng điểm tái 

định cư số 3 và Hạ tầng kỹ thuật khung Dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ 

tầng kỹ thuật khung, khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ 

dọc trục đường 60m trên địa bàn tổ dân phố 18, phường Him Lam, thành phố 

Điện Biên Phủ - Đợt 8.  

Như vậy, qua xem xét hồ sơ và quá trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với hộ ông (bà) Nguyễn Xuân Diện-
Nguyễn Thị Hữu, tại thửa đất số 5, bản đồ tờ số 89 là đúng diện tích và xác định 

quy chủ đúng đối tượng thu hồi bồi thường. 

2. Xem xét việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Bùi Thu 
Hồng lên phần đất của Ông đang sử dụng chưa được thu hồi, bồi thường, hỗ trợ 

tái định cư theo quy định của Luật Đất đai. 

Theo hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Quyết định số 1133/QĐ-
UBND ngày 10/7/2020 của UBND thành phố Điện Biên Phủ về việc phê duyệt 
phương án, dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người sử dụng 

đất và các đối tượng bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án 

đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu 

công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc đường 60m trên địa bàn tổ dân phố 16, 

18 phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên quyết định hộ 

gia đình bà Bùi Thu Hồng, tổ 18, phường Him Lam như sau: 

Là hộ thu hồi hết đất ở, có tài sản trên đất bị thu hồi. Hộ sinh sống ổn định 
tại tổ 18 từ năm 2005 đến nay (có biên bản xác minh nhân khẩu được UBND 

phường, Công an phường Him Lam xác nhận ngày 08/8/2017) phải di chuyển 

chỗ ở. Hộ không còn chỗ ở nào khác trên địa bàn phường nơi có đất bị thu hồi 

được bồi thường bằng đất ở, bằng 01 (một) suất tái định cư theo quy định tại 

khoản 1 Điều 79 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 6 Nghị định số 47/2014 của 

Chính phủ.  

Do đó, bà Bùi Thu Hồng được UBND thành phố Điện Biên Phủ cấp Giấy 

CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tại GCNQSD 

đất số CX 670804, số vào sổ cấp GCNQSD đất: CH33118 ngày 28/4/2021, thửa 

đất ô số 07, tờ Bản đồ số: Lô 25, điểm tái định cư số 3, phường Him Lam, thành 
phố Điện Biên Phủ, diện tích 100m

2
, đất ở tại đô thị, lâu dài, Nhà nước giao đất 

không thu tiền sử dụng đất là đúng quy định.  

Như vậy, nội dung của ông Trần Duy Phong kiến nghị UBND thành phố 

Điện Biên Phủ xem xét việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Bùi 
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Thu Hồng lên phần đất của Ông đang sử dụng chưa được thu hồi, bồi thường, hỗ 

trợ tái định cư là không có cơ sở. 

Trên đây là nội dung trả lời đơn kiến nghị của ông Trần Duy Phong, tổ 

dân phố 2, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên để Ông 
biết được việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở theo 

quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT Thành ủy; 
- TT HĐND thành phố; 
- Lãnh đạo UBND thành phố; 
- Thanh tra thành phố; 
- Ban TCD TP; 
- Lưu: VT, HS. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Lê Tiến Dũng 

 


