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Số: 35/2008/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày 27 tháng 6 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
V/v thay đổi Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá nhà và chuyển quyền sử dụng đất 

thuộc công sản Nhà nước tại Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 
năm 2007 của UBND thành phố về việc ban hành quy chế bán đấu giá nhà và 

chuyển quyền sử dụng đất thuộc công sản Nhà nước

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

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

Căn cứ Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ 
về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 3972/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2008 của UBND 
thành phố về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ và tổ chức quản lý nhà nước về nhà ở và 
công sở từ Sở Tài nguyên và Môi trường sang Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá nhà và chuyển quyền sử dụng đất 
thuộc công sản Nhà nước tại Điều 9 Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 
năm 2007 của UBND thành phố như sau : 

- Sở Xây dựng :  Chủ tịch Hội đồng.
- Sở Tài nguyên và Môi trường :  Ủy viên.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại 

Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2007 của UBND thành phố 
không trái với nội dung Điều 1 Quyết định này vẫn có giá trị thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài 
nguyên và Môi trường, Tài chính, Chánh Thanh tra thành phố, Giám đốc Công ty Quản 
lý nhà Đà Nẵng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi 
hành./.
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