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         Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên. 

     

 

Ngày 08 tháng 5 năm 2019, Văn phòng Chính phủ nhận được phản ánh, 

kiến nghị của Ông Đinh Văn Chung (PAKN.2019. 30147, tại Bản Nhop xã 

Mường  Lạn huyện Mường Ảng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) về 

việc Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ không thực hiện bồi thường khi 

thu hồi đất của gia đình ông (Xin gửi kèm theo).   

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao (Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 25 

tháng 4 năm 2017; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008), 

Văn phòng Chính phủ chuyển phản ánh nêu trên đến Ủy ban nhân dân tỉnh Điện 

Biên để kiểm tra, xem xét, xử lý theo thẩm quyền và trả lời ông Đinh Văn 

Chung; cập nhật tình hình, kết quả xử lý vào Hệ thống phản ánh, kiến nghị tại 

địa chỉ http://nguoidan.chinhphu.vn; gửi kết quả giải quyết về Văn phòng Chính 

phủ trước ngày 14 tháng 6 năm 2019 để tổng hợp và đăng tải công khai trên 

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ông Đinh Văn Chung ; 

  (gửi qua Hệ thống PAKN - để biết); 

- VPCP: BTCN;  

- Lưu: VT, KSTT (2).Nqc  

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 
 

 

 

Mai Tiến Dũng 

 

http://nguoidan.chinhphu.vn/


Ông Đinh Văn Chung (PAKN.2019. 30147, tại Bản Nhop xã Mường  

Lạn huyện Mường Ảng, thành phố Điện Biên Phủ) 

Mã PAKN.2019.30147 

Kính gửi văn phòng chính phủ, Tôi xin phản ánh một việc như sau:  

Vào năm 2007 gia đình tôi nhận được Quyết định thu hồi đất của Ủy ban 

nhân dân thành phố Điện Biên Phủ để nâng cấp quốc lộ 279 Điện Biên-Tuần 

Giáo với tổng diện tích đất thu hồi là 709,5m2. Tuy nhiên, từ đó đến nay gia 

đình tôi vẫn chưa nhận được tiền giải tỏa dù gia đình đã nhiều lần gửi đơn lên 

Thành phố Điện Biên Phủ và tỉnh Điện Biên nhưng không hề nhận được phản 

hồi gì cho gia đình tôi. Trong khi đó tất cả các hộ dân xung quanh nhà tôi đều đã 

nhận được tiền giải tỏa mà gia đình tôi cho đến tận bây giờ cũng chưa nhận được 

đồng tiền nào. Tôi viết đơn này, kính mong Văn phòng Chính phủ xem xét và 

giải quyết cho gia đình tôi (xin gửi kèm 02 Quyết định thu hồi đất của UBND 

thành phố Điện Biên Phủ).   

Xin trân trọng cảm ơn! 
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