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ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy ñịnh bổ sung về quy hoạch sử dụng
ñất, giá ñất, thu hồi ñất, bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư;
Căn cứ Quyết ñịnh số 52/2010/Qð-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2010 về
việc sửa ñổi, bổ sung một số nội dung của quy ñịnh một số chính sách cụ thể về
bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn tỉnh Bà Rịa
- Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 13/2010/Qð-UBND ngày 01 tháng
4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
Theo ñề nghị của liên Sở Tài nguyên và Môi trường - Sở Tư pháp - Sở Tài
chính tại Tờ trình số 274/TTrLS-STNMT-STP-STC ngày 02 tháng 03 năm 2011
về việc xử lý vướng mắc khi áp dụng chế ñộ bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh cư khi
Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ñối với các trường hợp
diện tích ñất ở bị thu hồi (kể từ ngày 11 tháng 4 năm 2010 ñến ngày 12 tháng 11
năm 2010) lớn hơn diện tích lô tái ñịnh cư,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. ðối với các trường hợp diện tích ñất ở bị thu hồi kể từ ngày 11
tháng 4 năm 2010 ñến ngày 12 tháng 11 năm 2010, mà diện tích ñất ở bị thu hồi
lớn hơn diện tích lô ñất tái ñịnh cư thì ñược áp dụng theo quy ñịnh tại ñiểm g
ðiều 1 Quyết ñịnh số 52/2010/Qð-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2010 về việc
sửa ñổi, bổ sung một số nội dung của quy ñịnh một số chính sách cụ thể về bồi
thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 13/2010/Qð-UBND ngày 01 tháng 4
năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,
thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết ñịnh này./.
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