
   ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                                                
   Số :4376/QĐ-UBND                     
                                                                           Đà Nẵng, ngày 28  tháng 6 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH
V/v Tính giá đất để thu tiền giao quyền sử dụng đất 
đối với các hộ không thuộc diện giải toả tái định cư

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

Theo đề nghị của Sở Tài chính thành phố tại Tờ trình số 1105/TC-GCS ngày 
11 tháng 4 năm 2006, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố đã thống nhất ý 
kiến kết luận tại cuộc họp giao ban vào ngày 17  tháng 4 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các hộ không thuộc diện giải tỏa bố trí đất ở tái định cư, được UBND 
thành phố duyệt bố trí đất ở trong các khu dân cư (khu tái định cư) và đã nộp tiền đặt 
cọc hoặc nộp đủ tiền sử dụng đất trước ngày 31 tháng 12 năm 2004 mà nay mới được 
giao đất thì giá đất để thu tiền giao quyền sử dụng đất được tính bằng giá đất áp dụng 
đối với hộ phụ theo mặt bằng Quyết định 121/2003/QĐ-UB ngày 24 tháng 7 năm 
2003 của UBND thành phố Đà Nẵng nhân (x) với hệ số 1,2. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Tài chính, Giám 
đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng ban các Ban 
Quản lý dự án công trình, Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ khai thác quỹ 
đất xây dựng các dự án khu dân cư (khu tái định cư) căn cứ Quyết định này thực 
hiện./.
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                                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH
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