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QUYẾT ðỊNH
Về việc công nhận quyền sử dụng ñất cho Trạm Y tế xã Tân Thới
tại xã Tân Thới, 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 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;
Căn cứ Nghị ñịnh số 88/2009/Nð-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ
quy ñịnh về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với ñất;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình
số 1124/TTr-STNMT ngày 10 tháng 12 năm 2013,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Công nhận phần ñất có tổng diện tích 1.004,7m2 (trong ñó có 209,8m2
phạm lộ giới và 208,3m2 phạm hành lang an toàn sông) tại xã Tân Thới, huyện Phong
ðiền thuộc quyền sử dụng của Trạm Y tế xã Tân Thới.
1. Vị trí 1: Diện tích 715,5m2 (trong ñó có 150,4m2 phạm lộ giới và 208,3m2
phạm hành lang an toàn sông) thuộc thửa số 1829, tờ bản ñồ số 05;

