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QUYẾT ðỊNH
Về việc thu hồi ñất ñể xây dựng Trụ sở Công an xã Thạnh Tiến,
huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị ñịnh 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ
về thi hành Luật ðất ñai;
Căn cứ Nghị ñịnh số 17/2006/Nð-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ
về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh hướng dẫn thi hành Luật ðất ñai
và Nghị ñịnh 187/2004/Nð-CP của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước
thành công ty cổ phần;
Căn cứ Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ
về quy ñịnh bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục
bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về
ñất ñai;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
470/TTr-STNMT ngày 24 tháng 11 năm 2008,

QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Nay, thu hồi phần ñất có diện tích chung là 857,70m2 do các hộ dân
ñang sử dụng (không kể 286,80m2 ñất Nhà nước quản lý) ñể xây dựng Trụ sở Công
an xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh theo quy hoạch ñược duyệt.

