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CÔNG BÁO/Số 77+78/Ngày 15-9-2012

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2069/Qð-UBND

Cần Thơ, ngày 27 tháng 8 năm 2012

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc ñiều chỉnh Quyết ñịnh số 1103/Qð-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2010 của
UBND thành phố Cần Thơ về việc quy hoạch ñất cho DNTN Xây dựng Thương mại
ðại An ñầu tư xây dựng Bãi hậu phương sửa chữa ñóng mới tàu và kho chứa hàng,
xếp dỡ, vận tải hàng hóa thuộc phường Phước Thới, quận Ô Môn
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;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
351/TTr-STNMT ngày 08 tháng 8 năm 2012,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Thuận ñiều chỉnh ðiều 1 và ðiều 2 của Quyết ñịnh số 1103/Qð-UBND
ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, cụ thể như sau:
1. Thuận quy hoạch ñất cho Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Thương mại ðại An
ñầu tư xây dựng Bãi hậu phương sửa chữa ñóng mới tàu và kho chứa hàng, xếp dỡ,
vận tải hàng hóa với diện tích khoảng 02 ha, tọa lạc tại khu vực Thới Ngươn B,
phường Phước Thới, quận Ô Môn. Vị trí khu ñất có tứ cận tiếp giáp như sau:

