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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: 1700/Qð-UBND

Cần Thơ, ngày 17 tháng 5 năm 2016

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt ñiều chỉnh cục bộ ñồ án Quy hoạch chung xây dựng
thị trấn Cờ ðỏ, huyện Cờ ðỏ, thành phố Cần Thơ
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
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;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1259/TTr-SXD
ngày 04 tháng 5 năm 2016,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh cục bộ ñồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn
Cờ ðỏ, huyện Cờ ðỏ, thành phố Cần Thơ ñã ñược Ủy ban nhân dân thành phố phê
duyệt tại Quyết ñịnh số 2199/Qð-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2009 và Quyết ñịnh
số 1324/Qð-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2015, với nội dung như sau:
1. Vị trí và quy mô ñiều chỉnh:
a) Vị trí: Tại một phần khu ñất trung tâm hành chính cấp thị trấn, phía tiếp giáp
khu ñất quy hoạch công trình thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở - khu 3 (ký hiệu TM3).
b) Quy mô diện tích ñiều chỉnh: 0,2ha.
2. Nội dung ñiều chỉnh:
a) ðiều chỉnh chức năng quy hoạch xây dựng khu ñất 0,2Ha từ ñất xây dựng
trung tâm hành chính cấp thị trấn sang ñất xây dựng công trình thương mại dịch vụ
kết hợp nhà ở - khu 3 (ký hiệu TM3).

