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CÔNG BÁO/Số 111/Ngày 02-12-2007

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4353/Qð-UBND

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái
ñịnh cư ñể thực hiện dự án Bến xe Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc
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 quy 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 quy 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 7596/2003/Qð-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2003 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về ban hành quy ñịnh giá bồi thường hoa
màu, cây trái, diêm nghiệp, nuôi trồng thủy sản khi Nhà nước thu hồi ñất ñể sử dụng
vào mục ñích an ninh quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên ñịa bàn tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu;

