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THÀNH PHỐ CẦN THƠ

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

Số: 2035/Qð-UBND

Cần Thơ, ngày 25 tháng 8 năm 2011

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ thuê nhà tạm cư cho 53 hộ bị ảnh hưởng bởi
Dự án xây dựng ðường hạ cất cánh, Cảng hàng không Cần Thơ
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;
Xét ñề nghị của Hội ñồng thẩm ñịnh thành phố tại Tờ trình số 384/TTr-HðTð ngày 15
tháng 8 năm 2011,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà tạm cư từ tháng 01/2011 ñến hết tháng
6/2011 cho 53 hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án xây dựng ðường hạ cất cánh, Cảng hàng không
Cần Thơ với tổng số tiền là 402.000.000 ñồng (Bốn trăm lẻ hai triệu ñồng).
(ðính kèm Bảng tổng hợp kinh phí hỗ trợ thuê nhà tạm cư )
ðiều 2. Giao Hội ñồng bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư dự án phối hợp với Ủy ban
nhân dân quận Bình Thủy rà soát hồ sơ pháp lý, ñảm bảo tính chính xác trước khi chi trả tiền
hỗ trợ theo Quyết ñịnh này, thực hiện ñúng các quy ñịnh hiện hành.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Tài nguyên và
Môi trường, Giám ñốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Giám ñốc Trung tâm Phát triển quỹ ñất
thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy, Tổng Công ty Cảng hàng không Miền
Nam (Chủ ñầu tư) và 53 hộ có tên trong danh sách nêu tại ðiều 1 chịu trách nhiệm thi hành
Quyết ñịnh này kể từ ngày ký./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

