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U BAN NHAN DAN
THANH PHO BA NANG

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM

S& IjeWJ /QD-UBND

DàNcng, ngày ,i,j tháng3 näm 2019

Bc1p—Tirdo—Hnh phüc

QUYET B!NH
Phê duyt h s diu chinh giá dat
ti Khu Trung tam hành chInh huyn Hôa yang

U BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG
Can ci'r Lust T chirc chInh quyn dja phuo'ng ngày 19 tháng 6 nàm 2015;
Can cir Lu.t DAt dai ngày 29 tháng 11 näm 2013;
Can cü Nghj djnh s6 44/201 4/ND-CP ngày 15 tháng 5 näm 2014 cUa
ChInh phü quy djnh ye giá dat;
Can cü Nghi dinh s45/2014/ND-CPngày 15 tháng 5 näm 2014 cüa
ChInh phü quy djnh ye thu tiên sü diing dat;
Can cir Thông ti.r s 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 nãm 2014 cüa
Bô trithng B Tài nguyen và Môi tnthng quy djnh chi tiêt phu'cing pháp djnh giá
dat; xây dung, diêu chinh bang giá dat; djnh giá dat ci the và tu van xác djnh
giá dat;
Can c'tr Thông tu s 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 nãm 2014 cüa
Bô trueing Bô Tài chInh hithng dan mt so diêu cüa Nghj djnh so 45/2014/NDCP ngày 15 tháng 5 nàm 2014 cüa ChInh phi quy djnh ye thu tiên sr dung dat;
Can cü Quyt djnh s 46/20 16/QD-UBND ngày 20 tháng 12 nãm 2016
cüa UBND thành phô Dà Näng ye vic ban hành Quy djnh giá các 1oi dat trên
dja bàn thành phô Dà Näng;
Xét d ngh cüa S Tài chInh thành ph Dà Nng tai Cong van so
2422/STC-GCS ngày 10/7/2019 và so 3046/STC-GCS ngày 05/9/2019; ' kiên
kêt lun cüa Chü tjch Hi dông thâm djnh giá dat thành phô tai cuc hçp lan thi:r
20/2019 ngày 27 tháng 6 näm 2019; Côn van sO 126/HDTDGD ngày 09 tháng
näm 2019 cüa Hi dông thâm djnh giá dat; các lânh dao UBND thành phô Dà
Nang dA thông nhât kiên tai cuc hçp giao ban ngày 2 1/8/2019,

QUYET DINH:
Biu 1. Phê duyt h s diu chinh giá dAt (ti thai diem tháng 12/20 18)
throng 7,5m và duOng 7,5m x 2 lan ti Khu Trung tarn hành chInh huyn HOa
Vang là 3,0 so vOi m.t bang giá dat tai Quyêt djnh so 46/20 1 6/QD-UBND ngày
20/12/2016 cüa UBND thành phô dê xác djnh tiên thuê dat dôi vOi trixOng hccp
thuê dat cüa Ngân hang Nông nghip và Phát triên nông thôn ti Khu Trung tam
hành chInh huyn Hôa yang.
Biêu 2.Can ci'r h s diu chinh giá dAt phê duyt ti Diu 1 Quyt djnh
nay, Ciic Thuê thành phô Dà Nãng, UBND huyn HOa Vang Va CaC c quan co
lien quan thrc hin các thu tiic tiep theo theo diiing quy djnh.

Diu 3. Quy& djnh nay có hiu lirc thirc hin k tü ngày k.
Diu 4. Chánh Van phông Doàn Di biu Quc hi, Hi dng nhân dan
và UBND thành phô, Giám doe các Sâ: Tài chInh, Tài nguyen vâ MOi tnth'ng,
Xây dimg, Cic truàng Civic Thuê thành phô, Chü tjch UBND huyn Hôa yang,
Chi cic tru&ng Chi ciic Quân 1 Dat dai và Thu tnr&ng các Co quan, don vj lien
quan can cü Quyêt djnh nay thçrc hin./.
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