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UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM

THANH PHO oA NANG

Bc 1p - T do - Hnh phüc

S&1/O6/QD-UBND

Dà Ncng, ngàyl.1 thángy näm 2019

QUYET D!NH
Quy djnh giá dt i tái djnh cir di vói dtrô'ng 10,5m MC(3,0-10-3,0)m khu dan cir dcc
tuyn throng 45m (don phIa Nam thrOng Nguyen Cong Trfr) phirO'ng Phurc M5,
qun Son Trà, thành ph Ba Náng theo mt bang ti Quyêt dnh s 50/20141Q1JUBND ugày 20/12/2014 cüa UBND thành ph

UY BAN NHAN DAN THANII PHO oA NANG
Can cir Lut T chi'rc chInh quyn dja phtrmg s 77/2015/QH13 ngày
19/6/2015;
Can cü Lut Dtdai s45!2013/QH13 ngày 29/11/20 15;
Can cir Nghj djnh s 177/2013/ND-CP ngày 14/11/2013 cUa ChInh phü quy
djnh chi tiêt và hithng dan thi hành; mt so diêu cüa Lut Giá;
Can cü Quy& djnh s 06/2019/QD-UBND ngày 31/01/2019 cüa UBND
thành phô Süa doi, bô sung mt so diêu cüa Quy djnh giá các 1oi dat ban hành
kern theo Quyêt djnh so 46/2016/QD-UBND ngày 20 tháng 12 näm 2016 cüa
UBND thành phô Dà Näng;
Xét d nghj cüa Si Tài nguyen và Môi tru0ng tai Th trInh s 722/TrSTNMT ngày 09 tháng 9 näm 2019 ye vic dê nghj phê duyt giá dat i bô trI tái
djnh Cu và Cong van so 171 IHDTDGD ngày 27 tháng 8 näm 2019 cüa Hi dông
thâm djnh giá dat ye vic thông báo kêt qua thâm djnh giá dat lan h9p thu 27/2019,
QUYET BINH:
Biu 1. Quy ctjnh giá dt ô tái djnh ci.rdi vth dix&ng 10,5m MC(3,0-10-3,0)m
khu dn cu dcc tuyên &thng 45m (do?n phua Nam dixOng Nguyen Cong Tr(r) phu?mg
Phuâc M, qun Sn Trà, thành phô Dà Nng theo m.t bang tti Quyêt djnh so
50/2014/QD-UBND ngày 20/12/2014 cüa UBND thành phô là: 8.580.000
dng/m2.
Biu 2. Các quy djnh khác:
1. H s di vOi tliu'ra dt d.c bit dixçc áp diing nhu sau:
Thira d.t nAm a góc ngâ ba duOng ph di.rçic nhân them h s 1,1; thüa d.t
näm a góc ngã tu dtthng phô duçic nhan them h so 1,2; thüa dat co 3 mt tiên
ththng phô tr& len ducc nhan them h s 1,3; thüa dat có 2 mt tiên du&ng phô
(met truac và m.t sau) duçic than them h so 1,1; thua dat tai góc bo cong (co 2
mt tiên nhixng không phâi vj tn ngâ ba, ngã tu) ducic nhân them h so 1,05; thi'ra.

dt có mt tin thr&ng ph6 và &r&ng kit ben hông hoc du&ng kit m.t sau (vi be
rng duông tü 3m tth len) duge nhân them h so 1,05.
2. Di v9i các tnrông hcip b6 tn tái djnh cu theo din h phii thI nhân them
h sO h phi theo quy djnh.
Diu 3. UBND qu.n Son Trà, Ban Giái phóng rn.t bang qun Sn Trà can
cir quy djnh ti Diêu 1 Quyêt djnh nay 1p các thu t1ic tiêp theo dung quy djnh.
Diu 4. Quy& djnh nay có hiu lirc thirc hin k tü ngày ks'.
Diu 5. Chánh Van phông Doàn DBQH, }-IDND và UBND thành ph; Giám
dOc các S&: Tài nguyen và MOi tnring, Tài chInh, Xây drng; Ciic tru&ng Ciic
Thuê; Chü tjch UBND qun Scm Trà; Chi c1ic tru&ng Chi cic Quân 1 dat dai Va
thu tru&ng các cci quan có lien quan can cir Quyêt djnh nay thirc hin./.
Noinhn:
- Nhu Diêu 5;
- CT UBND tp (d b/c);
- Luu VT, STNMT.
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