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CÔNG BÁO/Số 23/Ngày 10-5-2007
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ðỊNH

Số: 253/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quy Nhơn, ngày 02 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành chính sách bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng
phục vụ xây dựng công trình Nhà máy thủy ñiện Trà Xom
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 197/2004/Nð-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi
thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất;
Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính về
hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 197/2004/Nð-CP của Chính phủ về bồi thường,
hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất;
Căn cứ Quyết ñịnh số 108/2005/Qð-UB ngày 19/9/2005 của UBND tỉnh về
bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn tỉnh;
Căn cứ Quyết ñịnh số 98/2005/Qð-UBND ngày 19/8/2005 của UBND tỉnh về
việc ban hành các bảng giá bồi thường thiệt hại về cây cối, hoa màu và mồ mả khi
Nhà nước thu hồi ñất;
Xét ñề nghị của Công ty cổ phần thủy ñiện Trà Xom tại Tờ trình số 27/TTr-VPTH
ngày 19/4/2007,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Chính sách bồi thường thiệt hại,
giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng công trình Nhà máy thủy ñiện Trà Xom.
ðiều 2. Giao UBND huyện Vĩnh Thạnh có trách nhiệm tổ chức họp dân phổ
biến quán triệt các nội dung của chính sách kèm theo Quyết ñịnh này ñể thực hiện.
Chủ ñầu tư (Công ty cổ phần thủy ñiện Trà Xom) có trách nhiệm phối hợp với
chính quyền ñịa phương tổ chức kiểm kê, lập phương án chi trả bồi thường thiệt

