24

CÔNG BÁO/Số 19+20/Ngày 05-5-2011

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

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

Số: 872/Qð-UBND

Cần Thơ, ngày 07 tháng 4 năm 2011

QUYẾT ðỊNH
Về việc chuyển mục ñích sử dụng ñất ñể xây dựng Văn phòng làm việc, Trụ sở cơ quan,
Kho chứa nguyên liệu bột mì của Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Hải ðăng
tại phường Thới An ðông, quận Bình Thủy
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
95/TTr-STNMT ngày 09 tháng 3 năm 2011,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Thuận cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hoàng Hải ðăng
ñược chuyển mục ñích sử dụng ñất từ ñất Nông nghiệp (ðất cây lâu năm) sang ñất
Chuyên dùng (sản xuất kinh doanh) ñể xây dựng Văn phòng làm việc, Trụ sở cơ quan,
Kho chứa nguyên liệu bột mì với diện tích là 2.290,9m2, tọa lạc tại phường Thới An
ðông, quận Bình Thủy.
- ðối với phần ñất Nông nghiệp (ðất lúa) có diện tích 635,8m2 nằm trong phạm vi
lộ giới dự mở thì giữ nguyên hiện trạng không ñược chuyển mục ñích.
ðiều 2.

