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DâNng, ngày o4 tháng 9 nám 2021
QUYET D!NH

Quy djnh giá dat & tái dnh cu throng thr&ng 5,5m, dir an Khu dat
có k hiu A2-12 thuc dtj an Vt khai thác qu5 dat hal ben thrOng
Nguyen Tt Thành nôi dài, ti xã HOa Lien, huyn HOa Yang
UY BAN NHAN DAN THANH PHO nA NANG
Can ci'rLut To' chtc chInh quyn djaphwong ngày 19 tháng 6 náin 2015;
Can ci Lut tha do2i, bO' sung mt sO' dieu cza Luat To chzc ChInh phi
Luçt TO chi'cc chInh quyên dja phwog ngày 22 thcng 11 nám 2019,

va

Can ci Luqt Dat dai ngây 29 tháng 11 nám 2013;
án cii' Nghj a'jnh sO' 177/2013/ND-CP ngày 14 tháng 11 nám 2013 cia
Ch[nh phi quy a'jnh chi tiêt và hithng dan thi hânh môt so ã'iêu cta Lu4t Giá;
Theo chi trzrn'ng tgi Thông báo sO' 345/TB-VP ngày 12 tháng 7 nám 2021
cña Van phOng Uy ban nhán dan thành phO ye thông báo Két luan cüa UBND
thành phO tçii phiên hQp ngày 06 tháng 7 nám 2021 và COng van so 4550/UBNDKT ngây 22 tháng 7nám 2021 cia UBND thành phO ye vic duyçt 1g các quyét
djnh quy dfnh giá dOt, nghia vy tOi chInh dOt dai theo két quO biéu quyét cta cOc
thành viên UBND thành phO;
Theo dé nghj cza S& Tài nguyen và MOi tritàng tgi Ta trInh sO' 491/TTrSTNMT ngày 02 thOng 8 nOrn 2021, Cong van sO 108/HDTDGD ngày 09 thOng 7
nOm 2021 cza H3i dOng thOrn djnh giO dOt thành phô và Kêt lu2n cuç$c hQp giao
ban Chi tjch và các Phó Chi tjch UBND thành phô ngày 22 tháng 8 nárn 2021
(Thông bOo so 456/TB-VP ngày 30 tháng 8 nOm 2021 cüa Van phdng Uy ban
nhOn dOn thành phó).
QUYET DH:
Diu 1. Quy cljnh giá dt tái djnh ci.r di,r an Khu dt có k hiu A2-12
thuc di,r an Vt khai thác qu dat hai ben throng Nguyn Tat Thành.nôi dài, tai xä
HOa Lien, huyn Hôa yang theo mt bang Quyêt djnh so 44/2010/QD-UBND
ngày 17 tháng 12 nãn 2q10 cüa UBND thành phô Dà Nng: DuOng 5,5m, mt cat
(4-5,5-3)m, giá h chInh là 159.000 dông/m2.
Diéu 2. Các quy dn1i khác
1. H s phân vt theo chiu sâu
a) Di vOi ph.n din tIch dt trong phrn vi chiu sâu dixOi 25m tInh theo
giá dat quy ctjnh nhu trên.
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b) Di vth phAn din tIch dt trong phrn vi chiu sâu tü 25m tr& len tInh
bang 0,7 giá dat quy djnh nhu trên.
2. Trutrng hçip giáp ranh giüa các du&ng ph, don ththng ph
a) Truèng hçip trén cüng rnt triic di.thng h6 &rcic chia thành các dotn có
mCrc giá dat khac nhau thi giá dat cüa các thira dat & trong phm vi 50m giáp ranh
c1ia dithng phô, doan duè'ng phô có giá dat thâp han duçyc tInh bInh quân theo giá
dat cüa hai doan giáp ranh do.
b) Tru&ng hcTp các dithng ph giao nhau có giá dAt khác nhauthI giá dat
cüa các thüa dat & trong phm vi 50m thuc các du&ng 1phô có giá dat thâp hon
dixcc nhan them h so 1,1 nhimg không vu9't qua giá dat cüa du&ng phô có giá
cao nhât ti ncii các dir&ng phô giao nhau.
c) Tru'&ng hçip mt th1ra dAt có th vn diving 2 cách tInh nêu trên và cho 2
kêt qua khác nhau thI lay theo giá dat ci:ia cách tInh cO kêt qua cao han.
Dim mc d tInh phm vi 50m quy djnh các truèng hcp nêu trên ducc tInh
tr mép trong via he.
3. H s d& vói thra dAt däc bi&t
a) Thira dAt nm & góc ngã ba duông ph ducc nhân them h s 1,2.
b) Thfra dAt nm a gOc ngä tu du&ng ph duqc nhân them h s 1,3.
c) Thi:ra dAt có ba mt tin du&ng du&ng ph tr& len dixcc nhân them h s
1,4.
Diu 3. Giao UBND huyn Hôa Vang, Ban Giâi phóng mt bang huyn
HOa Vang cn cü quy djnh ti Diêu 1, Diêu 2 cüa Quyêt dnh nay 1p các thu tiic tiêp
theo ding quy dinh.
Diu 4. Quy& djnh nay có hiu lirc k tr ngày k.
Diu 5. Chánh Van phOng Uy ban nhân dan thành ph Dâ Nng; Giám dc
các Sâ: Tài nguyen và Môi tru&ng, Tài chInh, Xây drng; Ciic tn.râng Cc Thuê;
Chu tjch UBND huyn Hôa Vang; Giám dôc Ban Giâi phóng mt bang huyn
Hôa Vang và thu tru&ng các co quan cO lien quan can ci'r Quyêt djnh nay thi hành.I-iy
Nui n/i in:
-N}nr diéu 5;
- VP UBND tp: KT, DTDT;
- Ltru VT, STNMT.,1
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