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CÔNG BÁO
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
Số: 211/Qð-UBND

Số 3 - 15 - 3 - 2007

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thủ Dầu Một, ngày 18 tháng 01 năm 2007

QUYẾT ðỊNH
Về việc kinh phí bồi thường (bổ sung) công trình: Nâng cấp, mở rộng ñường
ðT741 tỉnh Bình Dương ñoạn từ Ngã ba Cổng Xanh ñến ranh giới
tỉnh Bình Phước (Km21+000 ÷ Km49+670)
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
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;
Xét ñề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2363/STC-GCS ngày 28/12/2006
về việc thẩm ñịnh kinh phí bồi thường (bổ sung) giải toả công trình ñường ðT741
cho Khu phố 2, Khu phố 3, Khu phố 5, Khu phố 6 thị trấn Phước Vĩnh và ấp Nước
Vàng, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt kinh phí bồi thường (bổ sung) công trình Nâng cấp, mở rộng
ñường ðT741 ñoạn từ Ngã ba Cổng Xanh ñến ranh giới tỉnh Bình Phước (Km
21+000 ñến Km 49+670) như sau:
Tổng kinh phí bồi thường (bổ sung): 566.417.257 ñồng/23 hộ. (Năm trăm sáu
mươi sáu triệu bốn trăm mười bảy ngàn hai trăm năm mươi bảy ñồng).
ðiều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc: Sở Giao thông Vận
tải, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên – Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Công ty trách
nhiệm hữu hạn Xây dựng – Kinh doanh Cơ sở hạ tầng Cao su Việt Nam; Chủ tịch Uỷ
ban nhân dân huyện Phú Giáo, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành liên quan và các
hộ có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này, kể từ ngày ký./.
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
ðã ký: Trần Thị Kim Vân

