
ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   TỈNH AN GIANG                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
                                       
 Số: 3300 /QĐ-UBND            An Giang, ngày  26  tháng  12  năm 2018. 
 
 

QUYẾT ĐỊNH  

V/v phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường  
Lộ ra máy 1T trạm biến áp 110/22kV Chợ Mới (giai đoạn 1). 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua 

ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính 
về việc hướng dẫn lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức bồi 
thường, hỗ trọ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;  

Căn cứ Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh vè việc ban hành quy định việc lập dự toán, sử dụng thanh quyết 
toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu 
hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang;  

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1787/TTr-STC ngày 
06/12/2018, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường công trình 
Lộ ra mát 1T trạm biến áp 110/22kV Chợ Mới (giai đoạn 1), với tổng số tiền: 
5.430.000đ (năm triệu bốn trăm ba mươi ngàn đồng), trong đó: 

- Chi phí Hội đồng bồi thường:                                 3.620.000đ; 

- Chi phí thẩm định phương án:                                 1.551.000đ; 

- Kinh phí dự phòng:                  259.000đ. 

Nguồn kinh phí: Vốn của Tổng công ty Điện lực Miền Nam. 
 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.          
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Điều 3. Chánh Văn Phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc 
Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch 
& Đầu tư, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới 
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

 
 

         KT.  CHỦ TỊCH  
Nơi nhận:        PHÓ CHỦ TỊCH 
- VP. UBND tỉnh; 
- Sở TC, TNMT, XD, KHĐT; 
- Trung tâm Phát triển Quỹ đất;  (Đã ký)  
- UBND huyện Chợ Mới;   
- Phòng NC, KTN;                                                                               
- Lưu.                         Lê Văn Nưng                                                                                                          
                                                                                                                                   


		2018-12-28T15:03:01+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân tỉnh
	Ủy ban Nhân dân tỉnh<ubnd@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




