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CÔNG BÁO/Số 117+118/Ngày 14-9-2014

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2473/Qð-UBND

Cần Thơ, ngày 08 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ðỊNH
Về việc giao ñất Ủy ban nhân dân xã ðịnh Môn quản lý, sử dụng vào
mục ñích ñất xây dựng cơ sở văn hóa tại huyện Thới Lai
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 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðất ñai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh về hồ sơ giao ñất, cho thuê ñất,
chuyển mục ñích sử dụng ñất, thu hồi ñất;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
2037/TTr-STNMT ngày 27 tháng 8 năm 2014,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Thuận giao khu ñất có diện tích 4.463,4m2 thuộc thửa số 646, tờ bản ñồ số
05, tại xã ðịnh Môn, huyện Thới Lai cho Ủy ban nhân dân xã ðịnh Môn quản lý, sử dụng
với mục ñích ñất xây dựng cơ sở văn hóa (Tượng ñài chiến thắng Lung ðưa).
(ðính kèm: Bản trích ño ñịa chính 1407/VPðKQSDð do Văn phòng ðăng ký
quyền sử dụng ñất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thiết lập ngày 26 tháng 8
năm 2013).
ðiều 2. Giao Ủy ban nhân dân xã ðịnh Môn có trách nhiệm:

