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UBND thành phố Điện Biên Phủ nhận được đơn kiến nghị ngày 

15/4/2022 của bà Lò Thị Pháy, bản Noong Chứn, phường Nam 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 cho gia đình Bà 

được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 

79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP 
ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.  

Sau khi xem xét nội dung đơn kiến nghị của Bà. UBND thành phố Điện 

Biên Phủ trả lời Bà như sau: 

Theo điểm a khoản 4 Điều 1 Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 
26/10/2019 sửa đổi Điều 16 của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định: 

“4. Trình tự, thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân 

được thực hiện như sau: 

a) Hộ gia đình, cá nhân nộp Đơn đề nghị ghi nợ tiền sử dụng đất và 
giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất cùng với hồ 

sơ xin cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật (trong đó bao gồm: 

Quyết định giao đất tái định cư và Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt) tại Văn phòng đăng ký đất đai 

hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường (sau đây gọi là Văn phòng)”. 

 Do vậy, để thực hiện đúng đối tượng và bảo đảm quyền, lợi ích chính 

đáng của gia đình Bà. UBND thành phố Điện Biên Phủ đề nghị Bà cung cấp đầy 

đủ giấy tờ chứng minh gia đình Bà thuộc đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất 
theo đúng khoản 1 Điều 1 Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 sửa 

đổi Điều 16 của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP như sau: 

“1. Hộ gia đình, cá nhân (gồm: người có công với cách mạng; hộ nghèo; 

hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có hộ 

khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội 

khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) được ghi nợ tiền sử dụng 
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đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo 

quy định của pháp luật về đất đai. 

Việc xác định người có công với cách mạng được thực hiện theo quy định 

của pháp luật về người có công. 

Việc xác định hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu 

số hoặc hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được 

công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền”. 

 Trên đây, là nội dung trả lời đơn kiến nghị của bà Lò Thị Pháy, bản 

Noong Chứn, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên để 

gia đình Bà được biết và thực hiện theo đúng quy định./. 

 
Nơi nhận: 
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- Ban TCD TP; 
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