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QUYET D!NH
Quy djnh giá dat & tái dlnh ctr du*ng 10,5m (thr&ng Tan Tra) thuc dir an
Khu tái dlnh cu Tan Trã, phur&ng I1àa Hãi, qun Ngü Hành Son theo mt
bang giá dt ti Quyêt dnh so 35/2009/QD-UBND ngãy 24/12/2009
cüa UBND thành phô Ba Nng
UY BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG
Can thLut i'd chtc chInh quyn d.iaphuvng ngày 19 tháng 6 nàm 2015,
Can th Luçt tha dd bo2 sung mt Sd diu cza Lut Td chik C'hInh phi và Lugt
To cht'c chInh quyén dja phuring ngày 22 tháng 11 näm 2019;
Can ct Luçt Ddt dai ngày 29 tháng 11 nàm 2013;
Can cNgh/ djnh sd 177/2013/ND-C? ngày ? tháng 1] näm 2013 cza C/iInh
phi quy d/nh chi tiét vâ huz5ng dan thi hành mót .só diêu cia Luát Giá;
Theo d nghj ca Sà Tài nguyen và Mói tru3ng ti T& trInh sd 497/TTr-SThTMT
ngây 03 tháng 8 nám 2021, Thông báo so 115/HDTDGD ngày 27 tháng 7 i'zám 2021
cüa H5i dOng thám djnh giá dat thânhphO vâ Kêt luçn cia C/in tIc/i tqi cu5c1içp giao
ban C/th tfch vâ các Phó Chz tjch ngày 22 tháng 8 nàm 2021 (ThOng báo sO 456/113VP ngOy 30 thOng 8 nám 2021 cia Vànphc3ng UBND thànhph4).
QIJYET BINH:
Diu 1. Quy djrih giá dt i tái djnh cii dtrông 10,5m (5,0-10,5-5,0)m (du&ng
Tn Trà) thuc dir an Khu tái djnh cii Tan Trá, phithng Rèa Hâi, qun Ngu Hành
San theo mt bang giá dat ti Quyet dnhso 35120091QD-UBND ngày 24/1 2/2009
cüa UBND thành phô Dà Nng: 1.309.000d ng/m2 (h chInh).
DM v&i các tnthng hçp b trI tái djnh cu theo din hO phii thI nhãn them h
s hO phii theo quy djnh.
Biu 2. Các quy djnh khác
1.H s phân vt theo chiêu sâu:
- Di vâi phn din tIch dt trong phm vi chiu sâu djthi 25m: Giá dt tinh
theo giá dat quy djnh.
- D& vói ph.n din tIch dt trong phm vi chiu sâu tir 25m tth len: giá dt
tInh bang 0,7 giá dat quy dj.nh.
2. Tnu&ng hcTp giáp ranh giUa các duông ph& don duông phô:
a) Tnuô'ng hcip trén ci1ing mOt tric dir&ng ph duqc chia thành các don có
müc giá dat khac nhau thI giá dat cña các thra dat ô trong ph.m vi 50m giáp raith
cüa ththng phô, domn du&ng phô có giá dat thâp han dixçic tInh blnh quân theo giá
dt cüa hai don giáp ranhdO.

b) Truàng hpp các dung pM giao nhau Co giá d.t khác nhau thI giá dt ca
các thira dat a trong pham vi 50m thuc các dumg phô có giá dat thâp hoTi thrgc
nhân them h so 1,1 nhung không viiqt qua giá dat cüa dung phô có giá cao nhât
tai ncii các dthng phô giao nhau.
c) Truang h9p rnt thira dat có th 4n ditng 2 cách tInh (theo quy dlnh ti
diem a và b khoàn nay) và cho 2 két qua khác nhau thI lay theo giá dat cüa each
tInh có kêt qua. cao han.
d) Dim mc d tInh ph?m vi 50m quy dnh ti dim a, b và c khoãn 3 Diu
nay &rcic tinh tr mép trong via he (doi v&i duông có via he), hoac mép du&ng (dôi
vi dithng không có via he).
3. H so dM v&i thira dt d.c bit duqc áp ding nhu sau:
a) Ngoài h s giá dt giáp ranh quy djrth, nu thi.xa dt n.m & góc ng ba
du?mg phô ducic nhân them hsô 1,2; & góc ngâ tu du&ng phô dugc nhân them h
so 1,3; nêu thi:ra dat có 3 niat tiên du&ng phô tr& len duçic nhân them h so 1,4.
b) Truà'ng hçTp thi:ra dt có nhiM mat tin hithng ra nhiu dumg ph nhung
không xác djnh dugc mat tiên chInh theo huang du&ng phO nào thl lay theo du&ng
phô có giá dat cao that; dông th&i &rçlc nhân vói h so góc dung phô tlxo'ng mg
nêu & diem a khoàn nay.
c) Tmông hcp khi phân vt d tInh h s khoáng each, giá dt giáp ranh, ma.
dn den mt thi:ra dat co vt phân khoãng each, vt giáp ranh to ra hai hay nhiêu
h so giá da.t thI toàn b thira dat do duc tInh theo giá dat có h so cao nhât.
d) Các thi:ra dt 1&n d dAu tu san xut kinh doanh phi nông nghip và các
cong trInh khác khOng phái dat & chi tInh áp ding các h so tai diem a khoàn nay
dôi vi phán din tIch dat trong phm vi chiêu ngang và chiêu sâu 50m tInh tr góc
ngã ba, ngã tu.
Diu 3. Giao UBND qun NgüHành San, Ban Giâi phóng mat bang qun
Ngü Hành San can cir quy djnh t?.i Diêu 1, Diêu 2 cüa Quyét dnh nay 1p cac thâ
tic tiêp theo dung quy djnh.
Diu 4. Quy& djnh nay có hiu lirc k tir ngày ky.
Biu 5. Chánh Van phèng Uy ban nhân dan thành pM Da Nng; Giám dc
các S&: Tài nguyen và Môi tru&ng, Tài chInh, Xây dçrng; Ci7ic tnr&ng Cic Thuê;
Chü tjchUBND qun Ngfl Hânh San; Giám dOe Trung tam Phát triên qu dat
thanh phO; Giám dOe Ban Giãi phóng mat bang qun Ngü Hành San và thu truông
các ca quan có lien quan can cir Quyét dnh nay thi hành.//
Ncri nit tin:
- Nhtr dieu 5;
- VP UBND tp: KT, DTDT;
- Lixu VT, STNMT.11
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