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CÔNG BÁO/Số 79+80/Ngày 20-9-2012

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2168/Qð-UBND

Cần Thơ, ngày 05 tháng 9 năm 2012

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc giao ñất (chưa thu tiền sử dụng ñất) cho Tổng Công ty Truyền tải ñiện
Quốc gia ñể xây dựng ñấu nối 220kV vào Trạm biến áp 220/110kV Thốt Nốt
tại phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ
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;
Căn cứ Công văn số 512/TTg-KTN ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng
Chính phủ về việc thu tiền sử dụng ñất ñường dây truyền tải ñiện; Công văn số
2982/BTC-QLCS ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn
thực hiện Công văn số 512/TTg-KTN ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng
Chính phủ;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
400/TTr-STNMT ngày 22 tháng 8 năm 2012,

