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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

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

Số: 2685/Qð-UBND

Cần Thơ, ngày 07 tháng 9 năm 2009

QUYẾT ðỊNH
Về việc kinh phí hỗ trợ do diện tích giao nền tại khu tái ñịnh cư nhỏ hơn so với diện
tích tiêu chuẩn cho 30 hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án ñường Nam sông Hậu
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 2022/HðTð ngày 28
tháng 8 năm 2009,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho 30 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án ñường
Nam sông Hậu (do diện tích giao nền tái ñịnh cư tại Khu tái ñịnh cư Hưng Phú nhỏ hơn
diện tích ñủ tiêu chuẩn tái ñịnh cư) với tổng số tiền là 218.100.000 ñồng (Hai trăm
mười tám triệu một trăm ngàn ñồng).
(ðính kèm Bảng tổng hợp kinh phí hỗ trợ)
ðiều 2. Hội ñồng bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư dự án có trách nhiệm phối hợp với
chính quyền ñịa phương và Chủ ñầu tư rà soát hồ sơ pháp lý, ñảm bảo tính chính xác
trước khi chi trả tiền hỗ trợ theo Quyết ñịnh này và tiến hành giải phóng mặt bằng,
bàn giao ñơn vị thi công.

