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CÔNG BÁO/Số 07+08/Ngày 19-02-2019

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 348/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 14 tháng 02 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh Điều 1 tại Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 16
tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố
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 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 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ
quy định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành 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
337/TTr-STNMT ngày 30 tháng 01 năm 2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thuận điều chỉnh Điều 1 tại Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 16
tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, cụ thể như sau:
“1. Thu hồi phần đất có diện tích 1.119,7m2 (theo Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT00368 cấp ngày
21 tháng 02 năm 2014) do Trường Mầm non Thốt Nốt đang quản lý sử dụng.
2. Thuận giao phần đất do Nhà nước quản lý và phần đất nêu trên do Trường
Mầm non Thốt Nốt quản lý, theo kết quả đo đạc thực tế với tổng diện tích 1.652,3m2
(trong đó đất phạm hành lang lộ giới có diện tích: 13,2m2 và đất phạm hành lang
an toàn sông có diện tích 102,9m2) thuộc thửa đất số 121, tờ bản đồ số 18, phường

