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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 18 tháng 05 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành “Quy định về trình tự, trách nhiệm giải quyết công việc cho
tổ chức, công dân trong công tác bồi thường thiệt hại, bố trí tái định cư khi Nhà
nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính
phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính
phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 181/2005/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2005 của
UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà nẵng;
Căn cứ Quyết định số 91/2004/QĐ-UB ngày 12 tháng 5 năm 2004 của UBND
thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Chương trình đẩy mạnh cải cách hành chính,
chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức từ nay đến
năm 2010 của thành phố Đà Nẵng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về trình tự, trách nhiệm
giải quyết công việc cho tổ chức, công dân trong công tác bồi thường thiệt hại, bố trí
tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.
Điều 2. Giao trách nhiệm:

1. Thủ trưởng các đơn vị là các Ban Quản lý dự án, các Ban Giải tỏa đền bù,
các tổ chức, đơn vị có tham gia các công việc liên quan đến bồi thường thiệt hại, bố
trí tái định cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm tổ chức triển khai
thực hiện Quy định này;
2. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố có chức năng
liên quan đến bồi thường thiệt hại, bố trí tái định cư; Chủ tịch UBND các quận,
huyện, phường, xã chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp trong việc triển
khai thực hiện Quy định này của các đơn vị;
3. Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ giúp
UBND thành phố theo dõi việc triển khai và kiểm tra việc thực hiện Quy định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.
Điều 4. Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố, Chánh Văn phòng UBND
thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND
thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã và các đơn vị nêu tại khoản
1 Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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