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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

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

Số: 1448/Qð-UBND

Cần Thơ, ngày 14 tháng 6 năm 2011

QUYẾT ðỊNH
Về việc thu hồi ñất do Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy quản lý và cho Công ty Cổ phần
ðầu tư xây dựng Hồng Trung thuê ñất ñể ñầu tư xây dựng và khai thác chợ Bình Thủy
tại phường Bình Thủy, 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 142/2005/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về
thu tiền thuê ñất, thuê mặt nước và Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm
2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 142/2005/Nð-CP;
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;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 246/TTr-STNMT
ngày 07 tháng 6 năm 2011,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1.
1. Nay thu hồi phần ñất có diện tích 2.011,9m2 do Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy
quản lý.
Phần ñất thuộc thửa 61, 85, 96, tờ bản ñồ 42, 43, tọa lạc tại ñường Bùi Hữu Nghĩa,
phường Bình Thủy, quận Bình Thủy. Vị trí phần ñất có tứ cận tiếp giáp như sau:
- Phía ðông Bắc giáp hẻm chợ và ñất dân;
- Phía Tây Bắc giáp hẻm chợ và ñất dân;

