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UY BAN NHAN DAN
THANH PHO BA NANG

CONG HOA xA HOT cHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc

S6: .Z5-lB1QD-UBND

Dà Nng, ngày D6 thang ,9 nãm 2021

QUYET BINH
V vic du gia quyn sir diing dt di vói Khu dt khiu C2-9B
thu9c Vçt khai thác quy dat dQc tuyen Quoc 19 1A
UY BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG
Can th Luit Td chi'c chInh quyn d/a phuoig ngày 19 tháng 6 näm 2015;
Luat Sira dôi, bô sung mç5t sd diu cia Luç2t T chi'c ChInhphi và LuAU Td chz'c
chInh quyen d.iaphu'oiig ngày 22 thdng 11 nãm 2019;
Can ciLuçflD6tdai ngày 29 tháng 11 nãm 2013;
Can cz Lu2t Ddu giá tài san ngày 17 tháng 11 nàm 2016;
Can th Ngh/ d/nh sl 43/2014/ND-CF ngày 15 tháng 5 nãm 2014 cza
Chinhphü quy dinh chi tilt thi hành mçIt sI diu cza Luçfl Dth dai;
Can th Ngh/ djnh sd 45/2014/ND-CF ngày 15 tháng 5 nàm 2014 cüa
ChInh phi quy d/nh ye thu tién th dyng dãt,
Can cz'r Ngh/ d/nh sd 46/2014/ND-C'P ngày 15 lháng 5 näm 2014 cza
ChInhphz quy djnh ye thu tién thuê dat, thuê mt nithc;
Can ci Ngh; dinh sl 135/2016/ND-CT ngày 09 tháng 9 nám 2016 cia
ChInh phü ye si'a dôi, bô sung rn3t so diéu cia các Ngh/ d/nh quy d/nh ye thu
tién 5ic dyng dat, thu tién thuê dat, thuê mt nu'ó'c;
Can ci'i' Ngh/ d/nh sd 62/2017/ND-CF ngày 16 tháng 5 näm 2017 cüa
ChInh phi quy d/nh chi tiét mç51 so diéu và bin pháp liii hành Lu42t ddu giá tài
san;
Can cj' Ngh dnh S6 148/2020/ND-CF ngày 18 tháng 12 nâm 2020 cia
ChInh phü sia dói, bd sung ni3t sd ngh d/nh quy d/nh chi tilt thi hành Lu4U Ddt
dai,
Can c& Thông tu' 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 näm 2014 cza B5
tru'àn B Tài nguyen và MOi tnrô'ng quy d/nh ye ho sc giao dat, cho thuê dat,
chuyên myc dIch th dyng dat, thu hOE dat;
Can cii' Thông 1w lien t/ch SI 14/2015/TTLT-BTNMT-BTF ngày 04 tháng
4 nam 2015 cia B3 trwàng B5 Tài nguyen và MOE tnthng và Bç5 tru'&ng B Tw
Fháp quy d/nh vic tO chi'c thyc hin ddu giá quyén th dyng dat dê giao dat có
thu tEen th dyng dat hoc cho thuê dat;
Can c Thông iu' lien t/ch SI 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22 tháng
6 nám 2016 cüa B trtthng B Tat chmnh va B tru'ó'ng B Tài nguyen và Môt

2
trzto-ng quy dgnh v hd So' và trInh t thz tyc tiê, nhan, luân chuyhi hd so' xác
djnh nghTa vy tài chmnh ye dat dcii cza ngu'ô7 si's' dyng dat;
Can c& Thông tu s3 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 nárn 2017 cia BO
trzfó'ng B5 Tài chInh quy dinh chê dç3 tai chInh trong hogt dang dáu giá tài san;
Can th Thông tu so 108/2020/TT-BTC ngày 21 tháng 12 näm 2020 cza
B trzró'ng B Tat chmnh ye vic sf,a dôi, ho sung mat so dieu cza Thông lit sO
45/2017/JT-BTC ngày 12 tháng 5 nàm 2017 cza B5 tnràng B Tat chInh quy
d/nh khung thu lao d,ich vy ddu giá tat san theo quy d,inh Iqi Lual Ddu giá tat
san;
Can cz't Quyé't d/nh sO 29/2019/QD-UBND ngày 10 tháng 6 nám 2019 cza
Uj' ban nhdn dan thành pho Dà Nãng ye vic ban hành Quy d/nh ye dáu giá
quyOn sL dyng dat dé giao dat có thu lien sft dyng dat hoc cho ihuê dat trén d/a
bàn thành phô Dà Náng,
C'án cz Quyé't d,inh sO 1636/QD-UBND ngày 12 tháng 5 nam 2021 cia
UBND thành phô ye vic phê duyt Ké hoqch sz dyng dat nám 2021 cüa UBND
huyn HOa yang,'
Can ci Quylt d.inh sO' 2460/QD-UBND ngày 19 tháng 7 näm 2021 cüa
UBND lhành phO ye vic phe duyt Danh myc qu9 dat dáii giá quyên si' dyng
dat trên d/a bàn thànhphô (dçt 1) näm 2021;
Can cz'r QuyIt d,inh so' 2714/QD-UBND ngày 06 ihán 8 nám 2021 ca
UBND thành phô ye vic Phê duyçt Phwwig an ddu giá quyCn sz'r dyng dat dOt
vol Khu dat /ç0 hiu C2-9B thuac Vt khai thác qu9 dat dQc tuyên QuOc 16 lÀ;
Theo Cong van So 432 7/SXD-QLKT ngày 15 tháng 7 nam 2015 cza SO
Xáy d4mg ye vic cung cap chi tiêu kiên trzc xay dy'ng dOt vat 7 khu dat thuac
Vt khai ihác qu9 dat dQc QuOc 45 JA;
Theo Cong van sO 4308/SXD-QHKT&PTFJT ngay 16 tháng 6 nàm 2021
cia SO Xay dtng thành phô ye vic có kiên lien quan dEn chi lieu các khu dat
dê xuai dau giá nàm 2021;
Theo dO ngh/ cüa SO Tat nguyen và Môt iru'Ong iqi TO trInh sO 537/FirSTNMTngày 17 tháng 8 nàm 2021.
QUYET DJNH:
Diu 1. Ban hânh Quyt djnh du giá quyn sü di1tng dt d6i vâi Khu dt
k hiu C2-9B thuc Vt khai thác qu dat dQc tuyên Quoc 1 1A. Ci th:
i. Ten khu dt
Khu dAt k3 hiu C2-9B thuc Vt khai thác qu dAt dQc tuyEn Que 1
1A.
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2. DIa dim

Khu dt nm vi trI 02 m.t tin du&ng Nguyn Vim VTnh và HuSrnh Tinh
Cüa thuOc xâ Hôa Phithc, huyn Hôa Vang, thãnh phô Dà Nang.
-

-Ranhgiâi:
+ Phia B&c : giáp du&ng Nguyn Van VTnh
+ PhIa Dông: giáp ththng Hu'nh Tinh Cüa
+ Phia Nain : giáp dt kho tang
+ PhIa Tây : giáp dAt kho tang.
3. Din tIch khu dAt: 2.974,4m2

4. H tang k thut
Khu dAt dã thjc hin xong cong the giãi phóng m?t bng, hoàn chinh ha
t&ng k thut.
5. Tài san gAn 1in trên khu dAt: Không Co.
6. Myc dIch sir dyng dAt, hInh thfrc và th?ri hn sü dyng dAt
-

Mic dIch sir dimg dAt: DAt thuang mai djeh v1i.

Hinh thirc cho thuê dAt: Nhà nithc cho time dAt theo hmnh thire trâ tin
hang nãm.
-

Dan giá tráng dAu giá duQ'c n dinh 10 näm, ht thyi han n djith thixc
hin diêu chinh don giá thuê dAt theo chuiih sách thu tin thuê dAt d6i vâi tnthng
hçTp thuê dat trã tiên hang nam không thông qua hInh thire dâu giá; mire diéu.
chinh không vuqt qua 30% dan giá thuô dAt trirng dAu giá hoc dan giá thuê dAt
cira k' n dinh lin k trithc do.
,

Th&i han sir diving dAt: 50 näm k tir ngày ban hàrih Quyt djnh con
nhán kt qua tthng dAu giá quyn sir dimg dAt.
-

7. Quy hoich xây ding, k hoich sir dyng dAt
-

Quy.hoacxâyç1mg

+ Mt d xây dirng S 60%; Mt d dAt cay xanh ~ 10%.
+ TAng cao xây di1rng: 02 tAng.
+ Chi giài xây drng: Cách ehi giâi thr&ng dO các dithng quy hoach và
ranh gO dat giá kênh muong tôi thieu 5m. Các canh con lai each ranh giOi
khu dat kê cn tôi thiOu 2m, không thxcic phép dtra các các chi tit kiên true
cong trInh yuan ra khoãng liii nay. Trong trir&ng hcp Co nhu câu vucin ban
cong và các chi tiêt kiên true, cong trInh phãi xây dirng lii sâu han so v&i
khoãn liii quy djnh dê các chi tiêt yuan ra không ành hithng dn khoáng liii
tôi thiêu quy djnh.
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+ Cng chmnh và phn hang rào giáp 2 ben cng liii vào so vâi ranh

giói khu dat tôi thiêu 4m d tao vnh ra vào Cong trmnh, chiu ngang vjnh ti
thiu bang 4 lan chiêu rng cüa Cong.
- K hoach sir di,ing dt
Khu dt nm trong K hoach sir dung dt näm 2021 cüa huyn Hôa Vang
dA thiçyc UBND thành phô Dà Nang phé duyt tai Quyôt dinh so 1636/QDUBND ngày 12 tháng 5 näm 2021.
8. Don vl thrqc giao t chfrc thic hin vic du giá quyn sir dyng dt
Trung tarn Phát trin qu5 dt thãnh ph6 Dà N.ng, s 106 du&ng Hoàng
Van Thigi, phithng Phithc Ninh, quãn Hâi Châu, thành pM Dà Nng.
Diu 2. Trách nhim cira các don vi lien quan
Giao Si Tài nguyen và Môi trir&ng chü tn pMi hQp vdi Sâ K hoach và
Du tir, Sv Xây dvng, Sâ Tài chinh, Si Tu pháp, Cic thus thânh pM và các don
v có lien quan thin djnh v nang 1irc thrc hin dir an và nAng lirc tài chInh cña
các M chirc, Ca nhân tham gia du giá.
Diu 3. Quyt dinh nay có hiu 1irc k tir ngày k.
Diu 4. Chénh Van phông Uy ban ithân dan thành pM; Giám dc các SÔ:
Tài nguyen và Môi trtr&ng, Tài chinh, Xây dirng, Tu' pháp, K hoach va iM tir;
Giao thông vn tãi; Ciic tnthng Cijc Thus thành pM; Chir tich U' ban nhân dan
huyn Hôa Vang; Chi cuc Tnrâng Chi ciic Quãn 1' dt dai; Giám dc Trung tam
Phát tnin qu dt; Giám dc Van phông Dang k dt dai thành pM; Chà tich
U ban nhãn dan xã Hôa Phuâc, Thñ tnthng các don v và cá nhãn Co lien quan
chju trách nhim thi hành Quyt dnh nay.!.
No'i n/z1n:
-N1nrDiu4;
- CT vá các PCT UBND TP;
- Cng thông tin din tCr thành ph6;
- Luu: VT, STNMT.

Is-

Lê Quang Nam

