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CÔNG BÁO/Số 61+62/Ngày 19-8-2019
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1906/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 08 tháng 8 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao đất cho Trường Dạy trẻ khuyết tật thành phố Cần Thơ
để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
tại phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ
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 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
2528/TTr-STNMT ngày 29 tháng 7 năm 2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thuận giao phần đất có diện tích 7.735,4m2, thuộc thửa đất số 309, tờ
bản đồ số 78, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho Trường Dạy
trẻ khuyết tật thành phố Cần Thơ quản lý, sử dụng, cụ thể:
1. Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
2. Mục đích sử dụng đất: Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo.
3. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

