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QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 27 hộ - dự án ñường
Mậu Thân - sân bay Trà Nóc, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy - ñợt 8
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 197/2004/Nð-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ
về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất;
Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004
của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 197/2004/Nð-CP ngày 03 tháng 12
năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất;
Xét ñề nghị của Hội ñồng thẩm ñịnh thành phố tại Tờ trình số 2905/TTr-HðTð
ngày 11 tháng 12 năm 2008,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 27 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án
ñường Mậu Thân - sân bay Trà Nóc thuộc phường Bình Thủy, quận Bình Thủy (ñợt
8) với tổng số tiền là 11.264.228.469 ñồng (Mười một tỷ, hai trăm sáu mươi bốn
triệu, hai trăm hai mươi tám ngàn, bốn trăm sáu mươi chín ñồng), trong ñó:
- Bồi thường thiệt hại về ñất:

7.109.407.780 ñồng;

- Bồi thường thiệt hại về nhà, vật kiến trúc:

2.342.854.072 ñồng;

- Bồi thường thiệt hại về hoa màu:

273.769.697 ñồng;

- Hỗ trợ:

237.340.920 ñồng;

- Khen thưởng 5%:

87.380.000 ñồng;

