
UY BAN NHAN DAN 	CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

	

TINH KON TUM 	 Dc lp - Tv do - Hnh ph tic 

SO: J- /2014/QD-TJBND 	 Kon Turn, ngàyftiháng 01 närn 2014 

QUYET DINII 

	

A 	 A 	• 	 A Su'a doi, bo sung Quyet d!nh  soA  75/2009/QD-UBND yeA  vice 
AX 	 A A Quy d!nh  ciii the ye ho try khi Nha ntro'c thu hoi dat 

UY BAN NHAN DAN T!NH KON TUM 

Can cu' Lust To^ chirc HDND và UBND ngày 26/11/2003; 

Can cr Nghj djnh so^ 197/2004/ND-CP ngày 03/12/2004 cüa ChInh phü v 
bi thithng, h trq và tái djnh cu khi nhà nithc thu hi dt; 

Can cit Nghj djnh s 84/2007/ND-CP ngày 25/5/2007 cüa ChInh phü quy 
djnh b sung v vic cap giy chirng nhn quyn sir dung dat, thu hi dt, thrc 
hi  n quyn sir dung dAt, trmnh tir, thu tic bM thithng, htrq, tái djnh cu khi nhà 
nuâc thu hi dAt và giâi quy& khiu nai  v dAt dai; 

CAn cu' Nghj djnh so^ 69/20091ND-CP ngày 13/8/2009 cüa ChInh phü quy 
djnh bô sung v quy hoach  sir dungdAt, giá dAt, thu hi dAt, bi thi.thng, h trçi và 
tái djnh Cu; 

CAn cit Thông tix s6 1 4/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 cüa B6 Tài 
nguyen và Môi tru&ng quy djnh chi ti& v bi thung, h trçY, tái djnh cuvà trInh 
tir thu hi dAt, giao dAt, cho thuê dAt; 

CAn cit Quy& djnh s 75/2009/QD-UBND ngày 23/12/2009 cüa UBND 
tinh v vic Quy djnh cu the ve ho^ trçY khi Nhâ nuâc thu hi dAt; 

Xét d8 nghj cüa Sâ Tài chInh tai Th trInh sO^ 3002/TT-STC-CS ngây 
28/23/2013 1, 

QUYET DINH: 

Diu 1. Sira di, b 0^ sung gch dAu dông thit ba, dirn 1. 1, Khoãn 1, Diu 1, 
Quyêt djnh so 75/2009/QD-UBND ngày 23/12/2009 cu' a UBND tinh Kon Turn ye 
vic Quy djnh cu the ye h66  trq khi Nhà nithc thu hôi dat ;  nhu sau: 

"Nguii bj thu hi dAt a ma không con ch06  ir khác nu không duçic b6 trI vao 
nhà ir tam  thI &rçlc hoS  trq tiên thuê nhà ir. Cu the: 

1. ThOi gian h05  trçl: 06 tháng; 

2. Mirc h06  trçi: 

a. Trén dja bàn thành pho^ Kon Turn: Mi tháng 1.100.000 dng/h. 

b. Trén dja bàn các huyn: Mi tháng 900.000 dng/h." 



Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc sau 10 ngày k8 tü ngày k. Các ni 
dung khác vn thirc hin theo Quyt djnh s6 75/2009/QD-UBND ngày 23/12/2009 
cüa UBND tinh Kon Turn. D& vâi nhUng dir an, cong trInh dA phê duyt phrnmg 
an h trq di chuyn chi to lp ch ô mâi truâc ngày Quyt djnh nay có hiu lirc 
thi hành thl thrc hin theo phuorng an dA phê duyt, không áp ding theo quy djnh 
cüa Quyt djnh nay. 

Diu 3. Các Ong (Ba): Chánh VAn phOng Uy ban nhãn dan tinh, Giám dc 
các sO: Tâi chInh, Xây dim g, Tài nguyen Môi tnrOng, Nông nghip và Phát trin 
nông thôn; Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thành pM và Thu tnr&ng các don 
vi, to chüc, các nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyt djnh này./. 

Noi nhmn: 
- Nhu Diéu 3; 
- B0 TM chInh; 
- B0 Tu pháp (Cc Kiêm tra VB QPPL); 
- 1'T Tinh fiy; 
- U HDND tinh; 
- U' ban MT'FQ Vit Nam tinh; 
- Doàn Dai  biêu Qu& hi; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Sâ Tu phap; 
- Báo Kon Turn; 
- Dài Phát thanh và truyên hInh tinh; 
- Cong báo UBND tinh; 
- Chi Cic VAn thu - Luu tnt tinh; 
- LAnh dao  VAn phông UBND tinh; 
- Ltru VT, KTN7. 
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