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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________________

Số: 33/2007/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 27 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
V/v sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 3 tại Quy định giá các loại đất trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định số 107/2006/QĐ-UBND
ngày 20/12/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng

______________________________

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 Quy định giá các loại đất trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 1995/BC-
STC-GCS ngày 29 tháng 5 năm 2007, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành 
phố Đà Nẵng đã thống nhất ý kiến kết luạn tại cuộc họp giao ban vào ngày 11 tháng 6 
năm 2007,                           

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khoản 2, Điều 3 tại Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng kèm theo Quyết định số 107/2006/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2006 của 
UBND thành phố Đà Nẵng được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Đối với đất thuộc vị trí 1, hệ số phân vệt theo chiều sâu và che khuất của thửa 
đất, hệ số giáp ranh giữa các đường phố, đoạn đường phố, hệ số đối với thửa đất đặc 
biệt, hệ số đối với đất thấp hơn mặt đường áp dụng như quy định tại khoản 6, 7, 8 và 
9 Điều 2 Quy định này.”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài 

nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế, chủ tịch UBND các quận, 
huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này thực hiện./.

                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Văn Minh


