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CÔNG BÁO/Số 95+96/Ngày 15-11-2012

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2807/Qð-UBND

Cần Thơ, ngày 06 tháng 11 năm 2012

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt dự án rà soát và cập nhật quy hoạch cấp nước sạch
và vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Cần Thơ ñến năm 2020
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 Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 17 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị
về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện ñại
hóa ñất nước;
Căn cứ Quyết ñịnh số 366/Qð-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng
Chính phủ về việc ban hành kế hoạch triển khai tiếp Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 17
tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ
trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước;
Căn cứ Nghị ñịnh số 92/2006/Nð-CP ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ
về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị ñịnh
số 04/2008/Nð-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một
số ñiều của Nghị ñịnh số 92/2006/Nð-CP ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ
về lập, phê duyệt và quản lý Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;
Căn cứ Quyết ñịnh 366/Qð-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường
nông thôn giai ñoạn 2012 - 2015;
Căn cứ Quyết ñịnh số 3295/Qð-BNN-TL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Tài liệu hướng dẫn rà soát,
ñiều chỉnh Quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình
số 1408/TTr-SNN&PTNT ngày 24 tháng 10 năm 2012,

