66

CÔNG BÁO
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
Số: 45/2007/Qð-UBND

Số 7 - 08 - 6 - 2007

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thủ Dầu Một, ngày 29 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành Quy ñịnh về ñơn giá bồi thường,
hỗ trợ về ñất và tài sản trên ñất ñể giải phóng mặt bằng thi công
Công trình: Cổng chào Bình Dương thuộc xã Vĩnh Phú – huyện Thuận An
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 31/12/2004 của Chính phủ về sửa
ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh hướng dẫn thi hành Luật ðất ñai;
Xét ñề nghị của Sở Văn hoá Thông tin tại Tờ trình số 17/TTr – SVHTT ngày
11/04/2007 và văn bản số 591/STC-GCS ngày 16/04/2007 của Sở Tài chính Bình
Dương về việc thẩm ñịnh chính sách bồi thường giải tỏa ñể xây dựng cổng chào Bình
Dương,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về ñơn giá bồi thường, hỗ
trợ về ñất và tài sản trên ñất ñể giải phóng mặt bằng thi công công trình: Cổng chào
Bình Dương thuộc xã Vĩnh Phú – huyện Thuận An.
ðiều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Văn hóa
Thông tin, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
huyện Thuận An, Thủ trưởng các ñơn vị có liên quan, các doanh nghiệp, các hộ gia
ñình và cá nhân trong khu vực xây dựng công trình chịu trách nhiệm thi hành Quyết
ñịnh này.
Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
ðã ký: Trần Thị Kim Vân

