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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ðỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1276/Qð-UBND

Bình ðịnh, ngày 15 tháng 5 năm 2013

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do GPMB ñể
xây dựng tuyến ñường Quốc lộ 19, ñoạn ñường quy hoạch ñi qua
Khu ðô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh tại phường Nhơn Bình,
thành phố Quy Nhơn (ñợt 1)
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 908/TTr-STNMT
ngày 09/5/2013,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do GPMB ñể xây dựng
tuyến ñường Quốc lộ 19, ñoạn ñường quy hoạch ñi qua Khu ðô thị - Thương mại
Bắc sông Hà Thanh tại phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn (ñợt 1) tại phụ lục
kèm theo Quyết ñịnh này.
Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ: 4.388.693.300 ñồng (Bốn tỷ, ba trăm tám mươi
tám triệu, sáu trăm chín mươi ba ngàn, ba trăm ñồng), trong ñó:
- Giá trị bồi thường cho Tòa Giám mục Quy Nhơn (kể cả giá trị bồi thường về
ñất các hộ dân tự nguyện giao lại cho Tòa Giám mục): 1.770.591.300 ñồng;
- Giá trị bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân: 2.523.049.000 ñồng;
- Chi phí phục vụ công tác GPMB (2%): 86.053.000 ñồng (ñã bao gồm phí thẩm
ñịnh phương án bồi thường 8.605.000 ñồng, trong ñó có phí thẩm ñịnh của Sở
TN&MT là 6.024.000 ñồng).
ðiều 2. Giao Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ ñất chủ trì, phối hợp với các
ñơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện.
ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc các Sở Tài nguyên và Môi
trường, Kế hoạch và ðầu tư, Tài chính; Giám ñốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch

