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ỦY BAN NHÂN DÂN   
THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ 

 

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

 
Số:       /UBND-QLDA Điện Biên Phủ, ngày       tháng      năm 2020 

 

 
 

      
                                                  

Kính gửi: Ông Hà Xuân Cư địa chỉ: Tổ 6, phường Thanh Trường,  
                                 thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 
                                                                                                                              

Thực hiện văn bản số 4241/UBND-VP ngày 09/11/2020 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc trả lời các nội dung đơn đề nghị của công dân; UBND thành 

phố đã giao nhiệm vụ cho Ban QLDA các công trình thành phố chủ trì, phối hợp 

với phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm quản lý đất đai, UBND phường 

Thanh Trường tham mưu cho UBND thành phố trả lời nội dung kiến nghị của 

công dân. UBND thành phố trả lời hộ gia đình ông Hà Xuân Cư như sau: 

1. Nội dung 1: Đề nghị trả lời Dự án nâng cấp, cải tạo cảng hàng không 

có triển khai nữa không, bao giờ thì triển khai?  

Căn cứ Nghị quyết số 153/NQ-HĐND ngày 29/4/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Điện Biên về chủ trương đầu tư 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). Căn cứ Quyết định số 799/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi 

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). 

Trên cơ sở hồ sơ kỹ thuật và mảnh trích đo địa chính số 95 năm 2020 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) do 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 phê duyệt ngày 26/11/2020. Ngày 09/12/2020 UBND 
thành phố đã ban hành Kế hoạch thu hồi đất số 1909/KH-UBND 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). 

Về việc trả lời đơn đề nghị của ông 

Hà Xuân Cư địa chỉ tổ 6, phường 

Thanh Trường, thành phố Điện  
Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 
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Theo đó, thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư bắt đầu triển khai thực hiện kể từ ngày 15/12/2020. 
Dự kiến kế hoạch di chuyển trong tháng 06 năm 2021. 

2. Nội dung 2: Đề nghị điều chỉnh kích thước các ô đất giao tái định cư có 

chiều rộng 7m, chiều dài tối thiểu 15m.  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản số 2483/UBND-
TH ngày 20/8/2019, Văn bản số 2700/UBND-TH ngày 13/9/2019 về việc lấy ý 

kiến của nhân dân về các điểm tái định cư Dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng 

không Điện Biên. UBND thành phố Điện Biên Phủ đã tổ chức buổi làm việc để 

lấy ý kiến của các hộ dân đối với vị trí, địa điểm dự kiến bố trí tái định cư Dự 

án nâng cấp, cải tạo cảng hàng không Điện Biên; đăng ký điểm tái định cư theo 
nguyện vọng. Tham dự buổi làm việc có tập thể lãnh đạo UBND thành phố; 

Đại diện sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; đại diện cấp ủy, chính 

quyền, ban lãnh đạo và các hộ gia đình trong phạm vi ảnh hưởng của Dự án 

thuộc các tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, bản Mớ phường Thanh Trường, 

thành phố Điện Biên Phủ. Ngày 25/9/2019, UBND thành phố đã  báo cáo 
UBND tỉnh tại văn bản số 1338/UBND-VP kết quả cụ thể như sau: 

- Đối với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Điểm tái định cư số 

I, số III, Dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên có 454/454 người 

được lấy ý kiến nhất trí đồng thuận với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/500 điểm tái định cư số I, số III, cụ thể: 

+ Tại cuộc họp chiều ngày 15/9/2019, với sự tham gia của Bí thư, Tổ 

trưởng, địa diện các hộ gia đình thuộc các tổ dân phố, bản: 5, 11, bản Mớ 

phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ; đội 18, xã Thanh Nưa, huyện 

Điện Biên có 78/78 người tham dự cuộc họp nhất trí, đồng thuận. 

+ Tại cuộc họp tối ngày 15/9/2019, tổ dân phố 7, phường Thanh Trường có 

89/89 phiếu nhất trí, đồng thuận. 

+ Tại cuộc họp tối 15/9/2019: tổ dân phố 6, phường Thanh Trường có 

70/70 người tham dự cuộc họp nhất trí, đồng thuận; tổ dân phố 4, phường Thanh 

Trường có 85/85 người tham dự cuộc họp nhất trí, đồng thuận. 

+ Tại cuộc họp tối ngày 17/9/2019, các tổ dân phố 1,2,3: Có 144/144 người 

tham dự cuộc họp nhất trí, đồng thuận. 

Do đó, Dự án Xây dựng điểm tái định cư số 1, Xây dựng điểm tái định cư 

số 3 đã được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư tại các Quyết định số 1083/QĐ-
UBND, 1084/Q Đ-UBND ngày 29/10/2019. Theo đó, các ô đất giao đất tái định 

cư bao gồm các ô có kích thước (7x15)m và (5x20)m. 

Sau khi các hộ gia đình có đơn đề nghị giao đất, UBND thành phố Điện 

Biên Phủ sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể. 
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3. Nội dung 3: Đề nghị chi trả tiền đền bù, hỗ trợ di chuyển mộ cho nhân 
dân tại nghĩa trang cộng hòa xã Thanh Luông.  

Thực hiện Kế hoạch thu hồi đất số 1909/KH-UBND ngày 09/12/2020 của 

UBND thành phố; Trung tâm quản lý đất đai thành phố sẽ phối hợp với UBND 

phường Thanh Trường thực hiện kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ 

trình các phòng, ban thành phố thẩm định; trình UBND thành phố phê duyệt. Dự 

kiến thực hiện chi trả cho nhân dân trong tháng 12/2020, chậm nhất vào đầu 

tháng 01/2020. 

Trên đây là nội dung UBND thành phố Điện Biên Phủ trả lời đơn đề nghị 

của ông Hà Xuân Cư được biết và thực hiện.   

                                                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
Nơi nhận:                                                                                    KT. CHỦ TỊCH                                                                                                             
- Như trên;                                                                        PHÓ CHỦ TỊCH 
- UBND tỉnh; (B/c)    
- Thường trực Thành ủy; (B/c) 
- Thường trực HĐNDTP; (B/c)                                                               
- Lưu: VT.                             
 
                                                                                                                        .                                                                     

                                                                                    Nguyễn Tuấn Anh 
     

                                                                                    


