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CÔNG BÁO/Số 05+06/Ngày 15-01-2013

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3392/Qð-UBND

Cần Thơ, ngày 26 tháng 12 năm 2012

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ di dời tuyến cống bể và cáp của Trung tâm
viễn thông Ninh Kiều bị ảnh hưởng công trình Cầu Rạch Ngỗng 1
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 Luật ðất ñai 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 Quyết ñịnh số 12/2010/Qð-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban
nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ và
tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn thành phố Cần Thơ;
Xét ñề nghị của Hội ñồng thẩm ñịnh thành phố tại Tờ trình số 663/TTr-HðTð
ngày19 tháng 12 năm 2012,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt kinh phí hỗ trợ di dời tuyến cống bể và cáp của Trung tâm
viễn thông Ninh Kiều ñể phục vụ thi công cầu Rạch Ngỗng 1 với số tiền là
438.954.526 ñồng (Bốn trăm ba mươi tám triệu, chín trăm năm mươi bốn ngàn năm
trăm hai mươi sáu ñồng). Trong ñó có tính khấu trừ giá trị vật tư thu hồi, cụ thể như sau:
- Chi phí xây dựng:
- Chi phí quản lý dự án:
- Chi phí tư vấn ñầu tư xây dựng:

403.595.224 ñồng
8.576.399 ñồng
28.060.389 ñồng

