
 
 
 
 
 
 
 
 

Số 38 Ngày 31 tháng 12 năm 2008 

 MỤC LỤC  
   

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang 

 
PHẦN I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

30-10-2008 Quyết ñịnh số 4035/2008 /Qð-UBND về việc quy ñịnh 
các khu vực khi xây dựng, lắp ñặt trạm thu, phát sóng 
thông tin di ñộng loại 2 trên ñịa bàn tỉnh phải xin phép 
giấy phép xây dựng. 3 

26-12-2008 Quyết ñịnh số 3989/2008 /Qð-UBND về giá các loại ñất 
trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ. 5 

26-12-2008 Quyết ñịnh số 3990/2008 /Qð-UBND ban hành về ñơn 
giá, trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái 
ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi. 31 

30-12-2008 Quyết ñịnh số 4036/2008 /Qð-UBND về việc ban hành 
Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của 
các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Phú Thọ. 53 

Do UBND tỉnh Phú Thọ xuất bản 
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31-12-2008 Quyết ñịnh số 4088/2008 /Qð-UBND về việc ban hành 
ðề án ñào tạo ñội ngũ cán bộ, công chức có trình ñộ cao 
tỉnh Phú Thọ ñến năm 2020. 59 

 
PHẦN II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

26-12-2008 Quyết ñịnh số 3993/NQ-UBND về việc phê duyệt Quy 
hoạch tổng thể phát triển hệ thống ñô thị và ñiểm dân cư 
nông thôn tỉnh Phú Thọ ñến năm 2020. 73 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

31-12-2008 Quyết ñịnh số 4115/Qð-UBND- về việc quy ñịnh chế ñộ 
phụ cấp thu hút ñặc thù ñối với cán bộ, viên chức làm việc 
tại Trung tâm Giáo dục lao ñộng xa hội tỉnh Phú Thọ. 85 

31-12-2008 Quyết ñịnh số 4116/Qð-UBND- về việc quy ñịnh mức 
ñóng góp của người cai nghiện ma túy bắt buộc trong thời 
gian không ñược hưởng trợ cấp tại Trung tâm Giáo dục lao 
ñộng xã hội tỉnh Phú Thọ. 86 

31-12-2008 Quyết ñịnh số 4117/Qð-UBND- về việc quy ñịnh trách 
nhiệm ñóng góp của người nghiện ma túy, cai nghiện tại 
gia ñình và cộng ñồng. 87 
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UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   TỈNH PHÚ THỌ                                          ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  
               –––––                            ––––––––––––––––––––– 

Số: 4035/2008 /Qð-UBND                               Việt Trì, ngày 30  tháng 12  năm  2008 

 
 

 

 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc quy ñịnh các khu vực khi xây dựng, lắp ñặt trạm thu, 
phát sóng thông tin di ñộng loại 2 trên ñịa bàn tỉnh phải xin 

phép giấy phép xây dựng. 
––––––––––––––– 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
 
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 16/2005/Nð-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính 

phủ về quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình; 
 
Căn cứ Nghị ñịnh số 112/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính 

phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 16/2005/Nð-CP ngày 07 tháng 
02 năm 2005 của Chính phủ; 

 
Căn cứ Nghị ñịnh số 209/2007/Nð-CP ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Chính 

phủ về quản lý kiến trúc ñô thị; 
 
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 12/2007/TTLT-BXD-BTTTT ngày 11 tháng 12 

năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
về việc hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng ñối với các công trình trạm thu, phát sóng 
thông tin di ñộng ở các ñô thị; 

 
Xét ñề nghị của giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông, 
 
 
                                         QUYẾT ðỊNH: 
 
ðiều 1. ðối tượng áp dụng. 
Các tổ chức, cá nhân xây dựng, lắp ñặt trạm thu, phát sóng thông tin di ñộng 

trên các công trình ñã hoàn thành (gọi tắt là trạm thu, phát sóng thông tin di ñộng loại 
2) trên ñịa bàn tỉnh. 

 


