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QTJYET B!NH
Ye vic diéu chinh môt s nôi dung tai Quyt djnh thu hôi dat dé xây drng
Tqtm bo'm xfr 1 nrnrc Song Cu Be ti huyn Hôa Yang
UY BAN NHAN DAN THANH PHO

A NANG

C'àn ctLuát To' cht'c chInh quyn d,iaphu'ong ngày 19 tháng 6 nárn 2015;
án ci Luat Sa c7'02i, bo' sung môt so' diu cza Luat To' chtc ChInh phi va
Luçt TO chi't'c chInh quyên d.iaphicang ngày 22 tháng 11 nàm 2019,'
Can ci'LutDá't dcii ngày 29 tháng 11 nám 2013,
Cvän c Nghi djnh so' 43/2014/ND-cP ngày 15 tháng 5 nàm 2014 cla C'hInh
phi ye quy djnh chi tiêt thi hành môt so' diéu cüa Ludt Dat dcii,'
CTãn cz'c Thông tic so' 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 nárn 2014 cia Bç5
trzth'ng Bç5 Tài nguyen và Môi tricàng quy djnh ye hO so' giao dat, cho thuê dOt,
chuyên mic dIch si'c dyng dOt, thu hOi dOt,'
Cãnci'r Quyé't dfnh so' 8887/QD-UBND ngày 26/6/2012 cüa UBND thành
pho Dà Nãng ye vic thu hôi dOt, cho COng ty TNHH MTV COp ni€ó'c Dà Nàng thué
dOt dé xay dyng Trgm barn th l nu'&c sOng Cu Dé;
Cánci'c Quylt dfnh so' 3476/QD-UBND ngày 07/8/2019 cza UBND thành
phO Dà Nàng ye vic phê duyt dy' an dOu tu' xdy dy'ng cOng trInh Nhà may nlcóc
HOa Lien,'
Theo Cong van so' 6252/UBND-STNMT ngày 16/9/2019 cüa UBND thàrth
phO Dà Nang ye vic lien quan dEn nç51 dung kêt lun cia Kiêm toán Nhà nwàc dOi
vO'i cOc khu dOt cia Cong ly Co phdn Go'p nu'&c,
Thea d nghi ciki4 Ban Quán 1j du' On ddu tic xOy dyng các cOng trInh dOn
dyng và cOng nghip tØ OOng van so' 1332/BDDCN-KH ngày 29/6/2020 và dé nghj
cia GiOm dOc So' Tài nguyen vO MOi tru'O'ng thành phO Dà Náng tgi TO' trInh sO
832/TTr-STNMT ngày 28 thOng 12 nãm 2020 ye' vic thu hOi khu dot xOy dyng trgm
barn xii' lj nu'&c SOng Cu Dê và Nhà may nwóc song Cu Dê 411 huyn HOa Vang cia
Cong ty TNHH MTV COp nu'ó'c Dà Nãng,
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Diu 1. Nay diu chinh môt s ni dung ti Quyt djnh s 8887/QD-UBND
ngày 26/6/20 12, ciia UBND thành phô Dà Nkg ye vic thu hôi dat, cho Cong ty
TNHH MTV Cap nuâc Dà Nng thuê dt d xây drng Tram born xir 1 nuOc song
Cu Dê, nhu sau:
- Diu chinh Chü d.0 tu dix an tir: Cong ty TNHH MTV Cap nixOc EDà Nang
thành: Ban Quãn 1 dx an dâu tu xây dung các cong trInh dan dçing và cOng nghip.
- Diu chinh hInh thic sir ding Mt tCr: N1ià nu&c cho thuê dat sang Nhà nuc
giao dat không thu tiên scr diing dat (du an si:r d11ng von ngân sách Nhà nuâc theo
Quyet dnh so 3476/QD-UBND ngày 07/8/2019 ciia UBND thành phô Dà Näng ye
vic phê duyt dr an dau tu xay dirng cong trInh Nba may nuc Hôa Lien).
Diu 2. Cáo ni dung khác tai Quyt djnh s6 8887/QD-UBND ngày
26/6/2012 cüa UBND thành ph Da Nng không trái vâi ni dung Quyêt djnh nay
van con hiu lirc pháp 1.
Diu 3. Quy& dnh nay có hiu lirc thi hành k tir ngày k.
Chánh Van phông UBND thành ph Giám dc các Si: Tài nguyen và Môi
trithng, Xây dçrng, Tãi chInh, K hoach va Dâu tu; Chü tjch UBND huyn HOa
Vang; Giám doe Ban Quàn 1 du an Mu tu xây dirng các cOng trInh dan dimg Va
cOng nghip; Ciic tru&ng Citc thu thành phô; Chi c1ic truO'ng Chi ciic Quàn 1 dat
dai thành phô; Giám doe Van phông Däng k dat dai thành phô; Giám doe Trung
tam Phát triên qu5 dat thành pM; Vin truO'ng Vin Quy hoach Xây dirng; Chii tjch
UBND xã HOa Bàc; Giám dôc Cong ty Co phân Cap nuOc Dà Nãng; Thu tru'O'ng
các don vj, cá nhân có lien quan can cir Quyt djnh thi hành.
Van phOng UBND thành pM chiu trách nhim dua Quy& dnh nay len COng
thông tin din tcr c11a thành pM.!. -.
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