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CÔNG BÁO/Số 11+12/Ngày 20-3-2011

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

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

Số: 501/Qð-UBND

Cần Thơ, ngày 03 tháng 3 năm 2011

QUYẾT ðỊNH
Về việc quy hoạch ñất ñể xây dựng Khu tái ñịnh cư quận Ninh Kiều (Khu C) tại
phường An Bình, quận Ninh Kiều, 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 số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ
về thi hành Luật ðất ñai;
Căn cứ Nghị ñịnh số 69/2009/Nð-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy
ñịnh bổ sung về quy hoạch sử dụng ñất, giá ñất, thu hồi ñất, bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 63/TTrSTNMT ngày 23 tháng 02 năm 2011,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Thuận quy hoạch phần ñất có diện tích khoảng 29,6ha tọa lạc tại phường An
Bình, quận Ninh Kiều ñể Công ty TNHH ñầu tư xây dựng thương mại Tân Nam Giang ñầu tư
xây dựng Khu tái ñịnh cư thuộc khu C, khu tái ñịnh cư quận Ninh Kiều.
(ðính kèm Bản trích lục ñịa chính số 45/TT.KTTN&MT ngày 31 tháng 12 năm 2010
do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thành phố thiết lập)
ðiều 2.
1. Giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều cập nhật vị trí khu ñất nêu
tại ðiều 1 vào quy hoạch kế hoạch sử dụng ñất của quận; ñồng thời phối hợp với Công ty
TNHH ñầu tư xây dựng thương mại Tân Nam Giang và các ngành chức năng thực hiện
các nhiệm vụ sau:

