
ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   TỈNH AN GIANG                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
                                       
 Số: 3322 /QĐ-UBND             An Giang, ngày  27  tháng  12  năm 2018. 
 
 

QUYẾT ĐỊNH  

V/v phê duyệt phương án bồi thường dự án mở rộng  
Trạm bơm điện Xà Nu (đoạn từ kênh 15 đến kênh Trà Sư),  

xã An Hảo, huyện Tịnh Biên (theo cơ chế nhận chuyển nhượng). 
 

 
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 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định về bôi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà 
nước thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết dịnh số 47/2013/QĐ-UBND ngày 30/3/2013 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành quy định về cơ chế tạo quỹ đất, cơ chế quản lý và khai 
thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh An Giang; 

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 510/TTr-
STNMT ngày 17/12/2018,  

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Phê duyệt phương án bồi thường dự án mở rộng Trạm bơm điện 

Xà Nu (đoạn từ Kênh 15 đến Kênh Trà Sư), xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh 
An Giang (kèm theo Tờ trình số 510/TTr-STNMT ngày 17/12/2018 của Sở Tài 
nguyên và Môi trường) với các nội dung cụ thể sau:  

1. Tên dự án: Trạm bơm điện Xà Nu (đoạn từ kên 15 đến kênh Trà Sư). 

2. Địa điểm: Xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. 

3. Quy mô giải tỏa: 
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- Tổng diện tích đất bồi thường: 19.732,0m2 đều là đất trồng cây hàng 
năm do 58 hộ dân quản lý sử dụng. 

- Giải tỏa nhà, vật kiến trúc và tài sản khác: Không bị ảnh hưởng. 

4. Tổng dự toán kinh phí nhận chuyển nhượng: 1.017.081.000đ (một tỷ 
không trăm mười bảy triệu không trăm tám mươi mốt ngàn đồng), gồm có 
các khoản sau: 

Chi phí nhận chuyển nhượng trọn gói:                         1.017.081.000đ. 

5. Nguồn kinh phí: Nguồn vốn từ Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy 
lợi An Giang. 

 
Điều 2.- Quyết định này hiệu lực kể từ ngày ký. 

             - Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên có trách nhiệm công bố mức 
bồi thường được nêu tại phương án kèm theo quyết định này và tổ chức thực 
hiện việc bồi thường đúng trình tự thủ tục theo quy định hiện hành.  

 
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, Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên và Chủ tịch UBND xã An Hảo chịu 
trách nhiệm thi hành quyết định này. 

 
 

         KT.  CHỦ TỊCH  
Nơi nhận:        PHÓ CHỦ TỊCH 
- VP. UBND tỉnh; 
- Sở TC, TNMT, XD, KHĐT;   
- UBND huyện Tịnh Biên;   
- UBND xã An Hảo;              
- Phòng NC, KTN;                                                                             
- Lưu.              Lê Văn Nưng 
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