
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07/2021/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày  27 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo
 Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của UBND 

thành phố Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 
2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ 
và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 
Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của 
Chính phủ về sửa đổi,bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành 
Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 04 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 
trong khu kinh tế, khu công nghệ cao;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19  tháng 12  năm 2019 của 
Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp 
định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn 
xác định giá đất;

Căn cứ ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng 
tại Công văn số 1212/HĐND-KTNS ngày 26 tháng 3 năm 2021 về việc sửa 
đổi, bổ sung quy định Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024;



Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 173/TTr-
STNMT ngày  27 tháng 3 năm 2021; 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm 
theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của UBND thành 
phố Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai 
đoạn 2020-2024

1. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 3 như sau:

“d) Căn cứ để xác định vị trí đất là Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 
với đất và các giấy tờ hợp pháp khác. Trường hợp thửa đất không có các giấy 
tờ nêu trên hoặc thửa đất có kiệt đi ra nhiều đường phố, thì giá đất được xác 
định theo kiệt của đường phố mà có giá trị thửa đất cao nhất.”

2. Sửa đổi khoản 2 và bổ sung khoản 3 Điều 10 như sau:

a) Sửa đổi khoản 2 như sau:

“2. Đất phi nông nghiệp do cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng sử dụng, đất làm 
nghĩa trang, nghĩa địa, đất sử dụng vào các mục đích công cộng có mục đích 
kinh doanh (trừ đất bãi xe) được tính bằng giá đất sản xuất kinh doanh phi 
nông nghiệp (không phải là đất thương mại dịch vụ) cùng vị trí.”

b) Bổ sung khoản 3 vào Điều 10 như sau:

 “3. Đất sử dụng vào các mục đích công cộng có mục đích kinh doanh 
(đất bãi xe) được tính bằng 35% giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 
(không phải là đất thương mại dịch vụ) cùng vị trí.” 

3. Bổ sung, bãi bỏ một số phụ lục giá đất sau đây:

 Bãi bỏ giá đất tại Phụ lục I, II và III kèm theo Quyết định số 
09/2020/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2020 của UBND thành phố Đà 
Nẵng, thay bằng giá đất tại các Phụ lục I, II và III kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì, tổ chức triển 
khai, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Tài 
chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Ban Quản lý Khu công nghệ cao và 



các Khu công nghiệp Đà Nẵng; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 4 năm 2021

2. Quy định chuyển tiếp: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ 
nhà, đất để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nộp các khoản thuế, lệ 
phí khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất và được các cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền tiếp nhận trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì áp dụng theo 
quy định tại Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2020 
của UBND thành phố Đà Nẵng./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

         Lê Trung Chinh

 

             

        


