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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3182/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 06 tháng 12 năm 2017

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi 5% diện tích đất ở (đợt 1) của Dự án Khu dân cư Phú An
(lô số 20) do Công ty Xây dựng công trình giao thông 586 đầu tư và
giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý
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
4411/TTr-STNMT ngày 16 tháng 11 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.
1. Thu hồi (đợt 1) khu đất có diện tích 1.018,8m2 của Công ty Cổ phần Xây dựng
công trình giao thông 586 theo chủ trương được duyệt (thực hiện theo phương án thu
hồi 5% quỹ đất ở và thành phố không phải hoàn trả chi phí cho nhà đầu tư).
Khu đất thuộc thửa số 11472, 11473, 11474, 11475, tờ bản đồ số 01, vị trí tiếp
giáp với đường số 48, 52, Khu dân cư Phú An, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành
phố Cần Thơ.
(Đính kèm: 02 Mảnh Trích đo địa chính số 392-2017 ngày 06/7/2017, số
393-2017 do Công ty TNHH tư vấn xây dựng đo đạc bản đồ Tấn Cường thiết lập và đã
được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định ngày 11/7/2017).

