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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

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

Số: 3265/Qð-UBND

Cần Thơ, ngày 03 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt ðiều chỉnh cục bộ Quy hoạch khu ñất xây dựng công trình
giáo dục thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu ñô thị hai bên
ñường Nguyễn Văn Cừ (ñoạn từ ñường Cái Sơn Hàng Bàng
ñến ñường tỉnh 923), 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 Quy hoạch ñô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị ñịnh số 37/2010/Nð-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ
về lập, thẩm ñịnh, phê duyệt và quản lý quy hoạch ñô thị;
Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng
Bộ Xây dựng quy ñịnh hồ sơ của từng loại quy hoạch ñô thị;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3309/TTr-SXD ngày
28 tháng 10 năm 2015,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt ðiều chỉnh cục bộ Quy hoạch khu ñất xây dựng công trình
giáo dục thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu ñô thị hai bên ñường
Nguyễn Văn Cừ (ñoạn từ ñường Cái Sơn Hàng Bàng ñến ñường tỉnh 923), thành phố
Cần Thơ ñã ñược Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết ñịnh số 1774/QðUBND ngày 31 tháng 7 năm 2007, cụ thể như sau:
1. Phạm vi, ranh giới và quy mô ñiều chỉnh:

