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CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Số: 3054/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vũng Tàu, ngày 10 tháng 9 năm 2008

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư
ñể thu hồi ñất thực hiện ñầu tư dự án trụ sở Quỹ tín dụng nhân dân liên phường
Vũng Tàu tại phường 8, thành phố Vũng Tàu

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;
Căn cứ Luật ðất ñai năm 2003;
Căn cứ Nghị ñịnh 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính
phủ về hướng dẫn thi hành Luật ðất ñai;
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;
Căn cứ Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính
phủ qui ñịnh bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất,
thực hiện quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà
nước thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai;
Căn cứ Quyết ñịnh số 51/2007/Qð-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tiếp tục áp dụng khoản hỗ trợ tái ñịnh
cư bằng tiền khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
Căn cứ Quyết ñịnh số 71/2007/Qð-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành qui ñịnh một số chính sách cụ
thể về bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu;
Căn cứ Quyết ñịnh số 96/2007/Qð-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2007 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành bảng giá ñất các loại trên
ñịa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

