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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2809/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 27 tháng 10 năm 2017

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng, củng cố hệ thống thủy lợi
khu vực sản xuất nông nghiệp thành phố Cần Thơ
giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030
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 Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ
về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số
04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 1397/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)
giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu,
nước biển dâng;
Căn cứ Quyết định số 1721/QĐ-BNN-TCTL ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc phê duyệt “Quy hoạch thủy lợi chống úng
ngập thành phố Cần Thơ”;
Căn cứ Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và
tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ
Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng
nhân dân thành phố về việc thông qua Quy hoạch xây dựng, củng cố hệ thống thủy lợi
khu vực sản xuất nông nghiệp thành phố Cần Thơ giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến
năm 2030;

