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CÔNG BÁO/Số 20+21/Ngày 10-5-2013

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ðỊNH

Số: 977/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình ðịnh, ngày 17 tháng 4 năm 2013

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ do GPMB thực hiện dự án
Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D ñoạn từ ngã ba Phú Tài ñến ngã ba Long Vân,
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình ðịnh
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Xét ñề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 747/TTr-STNMT
ngày 17/4/2013,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân và tổ chức do GPMB
thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D, ñoạn từ ngã ba Phú Tài ñến ngã ba
Long Vân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình ðịnh tại phụ lục kèm theo Quyết ñịnh này.
Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ: 18.087.045.430 ñồng (Mười tám tỷ, không
trăm tám mươi bảy triệu, không trăm bốn mươi lăm ngàn, bốn trăm ba mươi
ñồng), trong ñó:
- Giá trị bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân và tổ chức bị thiệt hại:
17.732.397.481 ñồng;
- Chi phí phục vụ công tác GPMB (2%): 354.647.949 ñồng (bao gồm phí thẩm
ñịnh 0,2% là 35.465.000 ñồng, trong ñó có phí thẩm ñịnh của Sở TN&MT là
24.825.000 ñồng).
Nguồn kinh phí chi trả: Ngân sách nhà nước.
ðiều 2. Giao Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ ñất chủ trì, phối hợp với các
ngành và ñịa phương triển khai thực hiện.
ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc các Sở Tài nguyên và Môi
trường, Tài chính, Giao thông Vận tải; Giám ñốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng ban

