
PHẦN VĂN BẢN KHÁC

    UỶ BAN NHÂN DÂN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   
     Số: 4530/QĐ-UBND                     Đà Nẵng, ngày 5  tháng 7 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH
V/v Tiếp tục thu nợ tiền sử dụng đất có áp dụng giảm nợ đã quy vàng

 đối với hộ dân được giao quyền sử dụng đất ở tái định cư 
_________________

UỶ 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;

C ă n cứ Quyết định số 9322/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2005 của 
UBND thành phố Đà Nẵng về việc Quy định thu nợ tiền sử dụng đất của hộ dân được 
giao quyền sử dụng đất ở;

C ă n cứ Quyết định số 10037/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2005 của 
UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ sung quy định giảm nợ tiền sử dụng đất quy 
vàng đối với hộ dân được giao quyền sử dụng đất ở tái định cư;

Theo đề nghị của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 2070/TTr-
STC-GCS ngày 27 tháng 6 năm 2006, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng đã thống 
nhất ý kiến kết luận tại cuộc họp giao ban vào ngày 03 tháng 7 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp tục thu nợ tiền sử dụng đất có áp dụng giảm nợ quy vàng đã quy 
định tại Quyết định số 9322/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2005 và Quyết định 
số 10037/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2005 của UBND thành phố Đà Nẵng cho 
đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2006 đối với hộ dân được giao quyền sử dụng đất ở tái 
định cư. Giá vàng tính thu nợ tại thời điểm trả nợ do Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng 
thông báo hàng ngày.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ bố trí đất và thu tiền sử 
dụng đất đối với các hộ giải tỏa tái định cư có trách nhiệm tiếp tục thi hành và thông 
báo rộng rãi chủ trương này để các hộ còn nợ tiền sử dụng đất biết thực hiện.

Điều 3. Quyết định này được thực hiện kể từ ngày ký.



Điều 4. Chánh V ăn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám 
đốc Sở Tài nguyên - Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Giám đốc 
các Công ty và Trưởng ban các Ban Quản lý dự án, các Ban Giải tỏa bù có nhiệm vụ 
giao đất và thu tiền sử dụng đất, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các hộ dân nợ 
tiền sử dụng đất căn cứ Quyết định này thực hiện./.
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