CÔNG BÁO/Số 29+30/Ngày 25-11-2006

73

ðiều 1. Phê duyệt tổng dự toán hợp phần bồi thường thiệt hại, di dân và tái ñịnh
cư của Dự án Hồ chứa nước sông Ray với các nội dung chủ yếu sau:
1. Tên công trình: Hồ chứa nước sông Ray.
2. Hạng mục: hợp phần bồi thường thiệt hại, di dân, tái ñịnh cư.
3. ðịa ñiểm xây dựng: các huyện Châu ðức, Xuyên Mộc, ðất ðỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; huyện Cẩm Mỹ tỉnh ðồng Nai.
4. Mục tiêu ñầu tư: bồi thường thiệt hại, di dân, xây dựng khu tái ñịnh cư, tái
ñịnh canh cho nhân dân ở các huyện Châu ðức, Xuyên Mộc, ðất ðỏ tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu; huyện Cẩm Mỹ tỉnh ðồng Nai ñể phục vụ cho việc xây dựng Hồ chứa nước sông
Ray.
5. Chủ ñầu tư: Chi cục Quản lý Thủy nông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
6. Diện tích ñất thực hiện dự án: 2.503 ha.
Trong ñó:
- Khu ñầu mối và lòng hồ

: 2.058 ha;

- Khu tái ñịnh cư

: 262 ha;

- Khu tưới

: 183 ha.

7. Số hộ và khẩu bị ảnh hưởng phải di dời:
- Số hộ

: 1564 hộ.

Trong ñó :
+ Tỉnh ðồng Nai

: 372 hộ.

+ Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

: 1192 hộ.

- Số khẩu

: 8207 khẩu.

Trong ñó:
+ Tỉnh ðồng Nai

: 1995 khẩu.

+ Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

: 6212 khẩu.

8. Khu tái ñịnh cư và ñịnh canh:
8.1. Quy mô xây dựng: Xây dựng khu tái ñịnh cư, ñịnh canh cho 162 hộ với 820
khẩu gồm 162 lô ñất ở, mỗi lô có diện tích 300 m2; 820 lô ñất sản xuất, mỗi lô có diện
tích là 2600 m2
8.2. Diện tích ñất cần thiết

: 256,9 ha.

Trong ñó:
Khu tái ñịnh cư

: 14,44 ha.

