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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi đất do Trường Tiểu học Cái Khế 1 quản lý và giao đất cho
Trường Mầm non Họa Mi quản lý, sử dụng vào mục đích đất xây dựng
cơ sở giáo dục và đào tạo tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
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 định về hồ sơ giao đất, cho thuê
đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
1308/TTr-STNMT ngày 11 tháng 5 năm 2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.
1. Thu hồi khu đất với diện tích 759m2 thuộc thửa số 373A, tờ bản đồ số 53,
phường Cái Khế, quận Ninh Kiều do Trường Tiểu học Cái Khế 1 quản lý, sử dụng.
2. Thuận giao khu đất có diện tích nêu trên cho Trường Mầm non Họa Mi quản
lý để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo.
a) Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
b) Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
(Đính kèm: Mảnh Trích đo địa chính số 340-2016 do Văn phòng Đăng ký đất đai
thiết lập và được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định ngày 27 tháng 12 năm 2016).

