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Số: 4701/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 22  tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
V/v Qui định giá đất hộ phụ để thu tiền giao quyền sử dụng đất 

tái định cư tại các khu tái định cư trên địa bàn thành phố

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;

Căn cứ Quyết định số 107/2006/QĐ -UBND ngày 20 tháng 12 năm 2006 của 
UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 108/2006/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Ủy 
ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và 
tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Sở Tài chính thành phố tại Tờ trình số 1625/BC-STC-GCS 
ngày 10 tháng 5 năm 2007; ý kiến kết luận tại cuộc họp giao ban của Chủ tịch và các 
Phó Chủ tịch UBND thành phố ngày 04.6.2007, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Qui định giá đất hộ phụ để thu tiền giao quyền sử dụng đất tái định cư 
tại các khu tái định cư trên địa bàn thành phố áp dụng cho các hộ thuộc diện giải tỏa 
đền bù giá đất theo Quyết định số 62/2006/QĐ-UBND ngày 21.6.2006, Quyết định 
số 69/2006/QĐ-UBND ngày 08.8.2006, Quyết định số 107/2006/QĐ-UB và QĐ số 
108/2006/QĐ-UB ngày 20.12.2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, cụ thể:

 - Hộ được bố trí đất theo giá hộ phụ khi thu tiền sử dụng đất được nhân hệ số 
1,3 lần đối với giá đất tái định hộ chính đã quy định.



Điều 2. Giao trách nhiệm cho các Ban Quản lý dự án, Công ty thực hiện nhiệm 
vụ giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư các dự án trên địa bàn thành phố:

1. Thực hiện công khai, niêm yết sơ đồ tổng mặt bằng chi tiết chia lô và đơn giá 
đất theo Quyết định này.

2. Tổ chức và tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ thuộc diện tái định cư sớm làm 
thủ tục nhận đất, giao đất ở theo chỉ đạo của UBND thành phố để ổn định cuộc sống; 
đồng thời lập thủ tục thu tiền sử dụng đất nộp vào ngân sách Nhà nước và phối hợp 
với UBND các quận, huyện làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo 
qui định.

Điều 3. Giao Sở Tài chính thành phố phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường 
thành phố thường xuyên theo dõi hướng dẫn và kiểm tra các Ban Quản lý dự án, 
Công ty thực hiện nhiệm vụ giải tỏa, bố trí đất tái định cư trong việc tổ chức thực 
hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây 

dựng, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Trưởng ban các 
Ban Quản lý dự án, Giám đốc các Công ty thực hiện nhiệm vụ giải tỏa, bố trí đất tái 
định cư, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này thực 
hiện./.

                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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