
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 154/QĐ-UBND Cần Thơ,  ngày 18 tháng 01 năm 2018 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập “Tổ hỗ trợ dự án Khu tái định cư Thới Nhựt - lô số 1A”, 

phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ do Công ty Cổ phần 

Xây dựng công trình và Đầu tư địa ốc Hồng Quang làm chủ đầu tư 
 

CHỦ TỊCH 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 Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của    

Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị; Nghị định số 99/2015/NĐ-CP    

ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn          

thi hành một số điều của Luật Nhà ở; Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 

tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành     

một số điều của Luật Đầu tư; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 26/SXD-PTĐT 

ngày 04 tháng 01 năm 2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ hỗ trợ dự án Khu tái định cư Thới Nhựt - lô số 1A, 

phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ do Công ty Cổ phần 

Xây dựng công trình và Đầu tư địa ốc Hồng Quang làm chủ đầu tư, gồm các 

thành viên sau đây: 

1. Tổ trưởng: 

Ông Nguyễn Tấn Dược, Giám đốc Sở Xây dựng. 

2. Thành viên: 

a) Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều; 

b) Ông Lê Đức Bảy, Trưởng phòng An ninh Kinh tế, Công an thành phố; 

c) Ông Nguyễn Thành Để, Trưởng phòng Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ, 

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Cần Thơ; 

d) Ông Lê Văn Giao, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên 

và Môi trường; 

đ) Ông Phan Cảnh Tuyền Hải, Trưởng phòng Quản lý giá và công sản,     

Sở Tài chính; 
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e) Ông Dương Thế Thành, Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc,              

Sở Xây dựng; 

g) Ông Thạch Trầm Thảo, Phó Trưởng phòng Quản lý các khoản thu         

từ đất, Cục thuế thành phố; 

h) Ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Phó Trưởng phòng Phát triển đô thị,              

Sở Xây dựng; 

i) Ông Trương Minh Quốc Minh, Phó Trưởng phòng Quản lý nhà và         

thị trường bất động sản, Sở Xây dựng; 

k) Ông Trịnh Lâm Xuân, Chuyên viên phòng Phát triển đô thị,                   

Sở Xây dựng (Thư ký). 

Điều 2. Tổ hỗ trợ dự án Khu tái định cư Thới Nhựt - lô số 1A (gọi tắt là     

Tổ hỗ trợ) có trách nhiệm:  

a) Làm việc với Công ty Cổ phần Xây dựng công trình và Đầu tư địa ốc 

Hồng Quang (chủ đầu tư) về phương án xử lý các vướng mắc, khó khăn theo 

thẩm quyền và hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các thủ tục có liên quan để     

tiếp tục triển khai hoàn thành dự án Khu tái định cư Thới Nhựt - lô số 1A,      

giải quyết quyền lợi cho người dân, đặc biệt là đối tượng tái định cư, đối tượng 

góp vốn thông qua hợp đồng góp vốn đầu tư, đảm bảo quỹ đất bàn giao cho 

thành phố. 

b) Tiếp tục thực hiện Thông báo số 325/TB-VPUB ngày 18 tháng 8       

năm 2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về kết luận của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân thành phố tại buổi họp kiểm tra tình hình thực hiện dự án     

Khu tái định cư Thới Nhựt - lô số 1A do Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 

và Đầu tư địa ốc Hồng Quang làm chủ đầu tư. 

c) Nhiệm vụ của từng thành viên Tổ hỗ trợ do Tổ trưởng phân công cụ thể. 

d) Định kỳ hằng tháng tổ chức giao ban kiểm tra đánh giá tình hình     

chuyển biến, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả giải quyết, các     

phát sinh vướng mắc, kiến nghị xử lý. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở,        

Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu            

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- CT, các PCT.UBND TP (1ACD); 

- VP.UBND TP (3BD); 

- Lưu: VT,Phát. 
(+233) 

 
 

CHỦ TỊCH      
             

 

 

 

 

 

 

 

 

Võ Thành Thống 
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