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QUYẾT ðỊNH
Về việc giao ñất cho Ban Quản lý Khu di tích Lịch sử Giàn Gừa sử dụng vào
mục ñích ñất di tích, danh thắng tại xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong ðiền
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 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính
phủ 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;
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
1204/TTr-STNMT ngày 13 tháng 12 năm 2013,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Thuận giao phần ñất có diện tích 2.371m2 cho Ban Quản lý Khu di tích
Lịch sử Giàn Gừa quản lý sử dụng vào mục ñích ñất di tích, danh thắng.
Phần ñất thửa số 1269, tờ bản ñồ số 9, tọa lạc tại ấp Nhơn Khánh, xã Nhơn
Nghĩa, huyện Phong ðiền, thành phố Cần Thơ.

