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CÔNG BÁO/Số 59+60/Ngày 05-7-2009

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1888/Qð-UBND

Cần Thơ, ngày 23 tháng 6 năm 2009

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 07 hộ - dự án ñường Mậu Thân
sân bay Trà Nóc, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy (ñợt 11)
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 1310/TTr-HðTð
ngày 17 tháng 6 năm 2009,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 07 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án
ñường Mậu Thân - sân bay Trà Nóc thuộc phường Bình Thủy, quận Bình Thủy (ñợt 11)
với tổng số tiền là 2.794.431.206 ñồng (Hai tỷ, bảy trăm chín mươi bốn triệu, bốn trăm ba
mươi mốt ngàn, hai trăm lẻ sáu ñồng).
(ðính kèm Bảng tổng hợp kinh phí bồi thường, hỗ trợ)
1. Chi phí khen thưởng, dự phòng, Hội ñồng bồi thường và Hội ñồng thẩm ñịnh
thanh quyết toán theo ñúng quy ñịnh.
2. ðối với các hộ chưa ñủ hồ sơ về ñất, nhà tạm tính theo diện tích, loại ñất ño ñạc
thực tế do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thiết lập và biên bản xét tính
pháp lý về ñất, nhà.

