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CÔNG BÁO/Số 59+60/Ngày 05-7-2009

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1947/Qð-UBND

Cần Thơ, ngày 26 tháng 6 năm 2009

QUYẾT ðỊNH
Về việc ñiều chỉnh ðiều 1 Quyết ñịnh số 1067/Qð-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2008
của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi ñất giai ñoạn II ñể thực hiện Dự án
ñầu tư xây dựng Khu Tái ñịnh cư và Nhà ở Công nhân Khu Công nghiệp Hưng Phú I,
phường Tân Phú, quận Cái Răng
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 số 187/2004/Nð-CP 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 việc Quy ñịnh bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất,
thực hiện quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, 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
155/TTr-STNMT ngày 21 tháng 4 năm 2009; Công văn số 480/STNMT-QHKH ngày 08
tháng 6 năm 2009,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Nay, ñiều chỉnh ðiều 1 Quyết ñịnh số 1067/Qð-UBND ngày 12 tháng 5
năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi ñất giai ñoạn II ñể thực hiện Dự

