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CONG I{OA xA HQI CHU NGHTA WET NAM
Bc 1p - Tir do - Hnh phic

UY BAN NHAN DAN
THANH PHO BA NANG
S: ,I5AO/QD...UBND

tháng 6 nám 2022

Dà Nã'ng, ngày

QUYET BJNH
V vic giao dt, cho thuê dt dã giãi phóng mt bang dçrt 7 (dt sch) cho
Cong ty C phn Do th FPT Ba Nng dé du tu' xây diyng Khu dO thj cong
ngh FPT ti phirô'ng Hôa Hãi, qun NgU Hành So'n, thành phô Ba Nng
1DY BAN NHAN DAN THANIH PHO BA NANG
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Can cz Luat Tc chz'c chInh quyn aphuog ngày 19 tháng 6 nám 2015;
Can c& Luát St'ea ddi, bd sung mt s diê'u cia Luat Td chi'c ChInh phi và
Lugt TO chic chInh quyên d,iaphuvg ngày 22 tháng 11 nàm 2019;
Can ct' Lut Daft dai ngày 29 tháng 11 nàm 2013;
Can ct' Nghj djnh s 43/2014/ND-CF ngày 15 tháng 5 nàm 2014 cza ChInh
phi quy djnh chi tiêt thi hành m7t sO diêu cüa Luat Dat dai,
Can cii' Thông tu' s6 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 nám 2014 cza B(5
Truing Bó Tài nguyen và Mói tru'O'ng quy djnh ye hO so' giao dat, cho thuê d2t,
chuyên inyc dIch th dyng dat, thu hOi dat;
Can ci' Giy chü'ng nhn du tu'sO' 32121000127 (chá'ng nhqn ld'n dá'u) ngày
]3tháng 7 nám 2010 do UBND thành phô cap cho COng Co phán dO thf FPT Dà
Náng;
Can ci' Giy chi'cng nhn dáng k) ddu tu'sO' 4153566810 cza Sà KS hoçwh va
Dáu tu' (ch&ng nhn lan ddu ngày 13 tháng 7 nàm 2010 và chthig nhan diêu chinh
lan thi'r 02 ngày 03 tháng 02 nàm 2020),'
Can cz' Quye't djnh sS 4710/QD-UBND ngày 16 tháng 10 nàm 2018 cza
UBND thành phô ye viçc phê duyt diêu chinh quy hogch chi tiêt tj' l 1/50 0 Khu
dO th/ cOng nghc FPT (dieu chinh lan thz' 4,);
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Càn cii' Quyê't d/nh Sd 248/QD-UBND ngàyl4 tháng 01 nàm 2019 cza UBND
thành phO ye vic dInh chInh so lieu Bang can bang th dyng dat tçiL Quyêt djnh sO
4710/QD-UBND ngày 16/10/2018 cña Chü &ich UBND thànhphô ye vicphê duyt
diêu chinh quy hooch chi tiêt tj) l 1/5 00 Khu do th/ Cong ngh FPT (diêu chinh lan
tht'c 4,);
Can ci' Quylt dinh sO' 405 7/QD-UBND ngày 11 tháng 9 nám 2019 cüa UBND
thành phô ye vic phê duyct Báo cáo dánh giátác dng mOi tru'ô'ng cza dy' an "H
tdng k9 thuçt Khu dO thj cong ngh FPTDà Nang",
Cán th Quyê't d,inh so 1836/QD-UBND ngày 29 tháng 5 nam 2021 cia
UBND thành phO ye vic phê duyt ké hocwh th dyng dat nám 2021 cia quan Ngi
Hành Son;
C'än ci'c Quylt d.inh sO' 721/QD-UBND ngày 15 tháng 3 nám 2022 cña UBND
thành phO ye vic phê duyt ke hogch th dyng dat nãm 2022 cia quçn Ngü Hành
Son;

2
Xét Dan xin giao dá't, cho thuê dá't cia Cong ty Cd phdn DO thj FPT Dà
Nàng ngày 04 tháng 3 nàm 2022;
Theo d nghj cia Giám ddc S& Tài nguyen và MOi trzthng tgi Ta trinh so'
135/TTr-STNMT ngày 04/4/2022 và Ta trInh sO 251/TTr-STNMT ngày 25/5/2022,
trên cci sà kiên thông nhát cza các Uy viên UBND thành phO (tgi COng van so
1071/VP-DTDTngày 13/4/2022 cia VànphOng UBND thànhphO).
QUYET D!NH:
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Diu 1. Giao cho Cong ty C phn Do th FPT Dà Nng din tIch
33.990,8m2 (nm trong d an có tong din tich 1.808.627,0m2) dat dã giâi phóng
m.t bang dçt 7 (dat sch) tai dir an Khu do thj cong ngh FPT, phuô'ng Hôa Hãi,
qun Ngü Hành Scm, thành phô Dà Nàng dê dâu tr xây drng Khu do thj cong ngh
FPT theo Giây chirng nhn dâu ti..r so 3212100027 dâ duqc UBND thành phô Dà
Nng cap ngày 13/7/20 10 (chirng nhn lan dâu), c1i the:
- Giao dat có thu tiên sü diing dat dM vâi d.t a là: 4.202,2m2;
—
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- Giao d.t không thu tin sü diing dt déi vói dt giao thông, cay xanh, m
nuac, h tang k5 thu.t, nhà van hóa, Tnthng tiêu h9c cong 1p là: 29.788,6m2. Säu
khi thi cong ht tang k5 thut cOng trinh, chü dâu tix bàn giao phân diên tIch nay ch6
dja phucmg quán l;
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- Th?yi han sü diing d.t: Kê tr ngày ban hành Quy& djnh giao dt, cho thu&4
dt den ngày 13/7/2060 (Theo thô!i han kêt thñc dix an dâu tu tai Giây chrng nh
du tu duçic cap lan dâu ngày 13/7/20 10);
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Vi tn, ranh giâi khu dt cho thuê dat do S Tài nguyen và Môi tru&ng thành
ph Ba Nng xác 1p t?i ban ye kern theo Quyêt djnh nay.
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Diêu 2. Giao các co quan, don vj có lien quan th chirc thirc hin các cOng
viêc sau day:
1. Giao SO' Tài nguyen và Môi truO'ng to chirc xác djnh giá dt theo diing quy
djnh.
2. Giao Cic Thu thành ph thông báo cho nguO'i sir dng dt np tin thuê
dAt, phi và 1 phi theo quy dnh cüa pháp lut.
3. Giao Trung tarn Phát triên qu dAt thành phé có trách nhim phi hop vO'i
UBND qun Ngü Hành Son và các don vj lien quan xác djnh môc giâi cu the và
bàn giao dAt trên thirc dja.
4. Giao Van phOng Bang k dat dai thành ph chinh 1 h so dja chInh; trao
Giây chirng nhan quyên sir dirng dat cho nguO'i sr dçing dat sau khi dã hoàn thành
nghTa v tài chInh và các thñ titc Co lien quan theo quy djnh.
5. Cong ty C phân Do thj FPT Ba Nng có trách nhiêm:
- Np tin thuê dAt, phi và 1 phi (nêu co) vào ngân sách Nhà nuO'c theo quy
djnh; k Hçip dng thuê dAt dôi vO'i din tIch dat thuê theo quy djnh.
- Tiên hành dâu tu xây d1rng h thông ha tang k thut theo quy hoach Tang
m.t bang chi tiM duc phe duyt.
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- Bàn giao phn din tfch d.t xay dirng ha thng k5 thut (dt giao thông, cay
xanh, mt nrc, ha tang k thu.t, nhà van hóa, Tnrng tiêu hQc cong lap) cho dja
phirang quãn 1 sau khi thi cOng xong cong trInh.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k tir ngày k.
Chánh Van phOng Uy ban nhân dan thành ph6, Giám dc các Si: Tài nguyen
và MOi tmng, Kê hoach và fâu tix, Xây drng, Tài chInh, Ciic tn.rrng Ciic Thue,
Chü tjch UBND qun NgU Hành San, ChU tjch UBND phu&ng H6a Hãi, Chi civic
Truàng Chi c1ic Quàn 1 dat dai, Giám doe Van phOng Dang k dat dai thành phô,
Giám doe Trung tam Phát triên qu5 dat thành phô, Vin tru6ng Vin Quy hoach
xay dirng, Tong Giám doe Cong ty Co phân Do thj FPT Dà Nng, ThU tnrng các
dan vj và Ca nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyet djnh nay.
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Van phOng U ban nhân dan thành ph Dà Nng chju trách nhim diia Quyt
djnh nay len Cong thông tin din tir thành phô Dà Nng./. '..TM. U' BAN NHAN DAN
C}IUTICH
CIW TICH
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No'i nhân:
- Nhix Di&u 3;
- Luii: VT, DTDT, STNMT.

Lê Quang Nam

