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QUYET ri
V vic cong nhn kt qua trñng du giá quyn sfr ding dt
dôi vó'i Khu dat có k hiêu C2-7 thuôc Vet Khai thác Qu dat doe
Quôc L 1A, xä Hôa Châu
UY BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG
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Cán ci.'Luat TO' chc chInh quyn djaphwong ngày 19 tháng 6 nám 2015,
Can cz Luát &'ra ddi, bO' sung m3t so' ã'ieu cza Lut TO' chtc Chlnh phz't và
Lut TO chic chInh quyên djaphuang ngây 22 tháng 11 nàm 2019,
Can cü Lufit Dá't dai ngày 29 tháng 11 nám 2013;
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Can c Luit Dâ'u giá tài san ngày 17 tháng 11 nám 2016;
Can ci'r Nghf djnh sO' 43/2014/ND-CF ngày 15 tháng 5 nám 2014 cia
ChInh phi quy dinh chi tiêt thi hành mat sO diêu cia Luát Dat dai;
Cán ci'r Nghj dfnh sO' 62/2017/ND-CF ngày 16 tháng 5 nàm 2017 cia
Ghmnh phi quy djnh chi tiêt mat sO diêu và bin pháp thi hành Lut Dáu giá tat
san;
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('an ci Nghj djnh sO' 148/2020/ND-CP ngày 18 tháng 12 nám 2020 cia
Chi'nhphz sta dOt, bó sung mat sO Ngh/ djnh quy dfnh chi tiêt thi hành Luát Dat
dai,
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Can th Thông tu lien tjch sO' 14/2015/TTLT-BTNpvj..Bp ngày 04 tháng
4 nam 2015 cza B tncOg B Tài nguyen và MOi trzthng và BO tru'ó'ng Bç3 Tu
pháp quy djnh vic tO chc thy'c hin dáu giá quyên s dyng dat dê giao dat cO
thu tién th dyng dat hoc cho thuê dat;
('an c Quye't dinh sO' 29/2019/QD/UBND ngây 10 tháng 6 nãm 2019cith
UBND thành phO ye vic ban hành quy djnh ye ddu giá quyén th dyng dOt dé
giao dOt Co thu tiên th dyng dOt hoc cho thuê dat trén dfa bàn thành phO Dà
NOng;
Can c Quye't djnh sO' 2718/QD-UBND ngày 06 thOng 8 nám 2021 cia
UBND thành phó ye vic phê duyt phzto'ng On dOu giO quyên th dyng dOt dOi
vOi Khu dat Ic hiéu C2- 7 thuac Vet Khai thOc Qu9 dat dQc QuOc Lo lA,
Can c Quyê't djnh sO' 2893/QD-UBND ngày 01 thOng 9 nám 2021 cz'a
UBND thOnh phO ye vic dOuglO quyên th dyng dOt dot vO'i Khu dat ki) h/eu ('27 thuOc Vet Khai thOc Qu9 dat doc QuOc LO JA;
Can c Quylt dinh sO' 1155/QD-UBND ngày28 thOng 4 nãm 2022 cia
UBND thành phO ye vic phé duyt giO kh6'i diem de dthti g16 qui'Cn .s'i dung clOt
16 khu dat trén dia bàn thOnh phO DO NOng theo chO truong cOn LIBiVD 1/iOn/i
phO DO Nàng,
Theo B/en bàn cuac dO'u giá quyn si dyg dct ngOy 01 thOng 7 nàm 2022
cia COng ty Dau giO HQp danh Lqc Vit,
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Theo d ngh cüa So' Tài nguyen và Môi trzthng tgi To' trInh so' Juia ../ TTrSTNIvlT ngày . A.. tháng . ......nám 2022.
QUYET DINTI:
Diu i. Cong nhan kt qua trñng du giá quyn sir diing dt di vói Khu
dat có k hiu C2-7 thuôc Vt Khai thác Qu dat doc Quôc L 1A, x Hôa
Châu, cii the nhi.r sau:
1. Dan vj trüng dâu giá
- Ten dan vj: CONG TV TNHH MÔT THANIEI VIEN THU'1NG MAI
DICH \TEJ SAN XUAT XUAT NHAP KIJAU ThEN KIM
- M s thu& 0312345024.
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- Ea chi: Dixèng s 7, khu cong nghip DOng Xuyên, phuông Rach Dra,
thành phô Vüng Tàu, tinh Ba Ria — Vüng Tàu, Vit Nam.
- Ngui di din theo pháp lu3t: Ong Trn Qu Hung, Chirc vi: Chü tjch
hQi dông thành viên.
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2. Thông tin khu dAt trirng dAu giá
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- Vj trI khu dAt: Khu dAt C2-7 mt tin ththng Nguyn Van Vinh thuôc
Vt khai thác qu5 dat dcc tuyên Quôc 1 1A thuc xã Hôa Châu, huyn HOa
Vang, thành phô Da Näng.
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- Diên tIch khu dAt: 3.940,1 m2.
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- Mic dIch si:r diving dAt: Dt thucrng mi djch v1i (xay dçrng kho tang).
- Hmnh thirc sir dung dAt: Nhà nrnc cho thuê dAt theo hInh thi'rc trâ tin
h&ng nàm.
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- Thô'i hn si:r dyng dAt: 50 näm k tr ngày ban hânh Quy& djnh nay.
- Ht thng k thuQt: Khu dAt dã thc hin xong cong tác giái phóng m.t
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- Tài san gàn lien vd khu dAt: Không Co.
3. Dan giá trüng dAu giá
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- Giá khO'i dim: 51.873 dàng/rn2/narn (bcng chil': Naim mu'ai mO't nghIn
tam tram bay muUi ha Ong trén met vuOng trén nàm).
- Giá tring dAu giá: 507.873 d ng/m2/narn ('bang chi7' Nä,n träni IC bay
ngh2n tam tram bay mzi ha dOng trên met vuOng trên nám,).
Dan giá triing dAu giá duçic cn djnh 10 närn, ht thô'i hn n dlnh thuc
hin diêu chinh don giá thuê dat theo chInh sách thu tiên thuê dat dOi vOl tru'ô'ng
hp thuê dat trà tiên hang nãrn khOng thông qua hinh thOc dãu giá; rnüc diêu
chinh không vu'gt qua 30% dan giá thuê dat triing dâu giá hoc don giá thuê dat
cüa ki n dinh lien kê truOc do.
4. Phucrng thuc, thOi gian, dja dim nQp tin trung dAu giá
- Phuong thüc, dja dim np tin trOng dAu giá: Theo Thông báo ca Cuc
Thuê thânh phô.
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- Thai gian np tin trüng dAu giá: Thai han np tin thuê dt cüa 11am du
tiên là ba muoi (30) ngày kê tr ngày k thông báo cüa Cic thuê thãnh phô;
ngthi trüng dâu giá Co trách nhim lien h trirc tiêp vói Kho bac Nlià rnrO'c
thành phô Dà Nàng dê np 100%sô tiên tráng dâu giá thuê ctât nàm d.0 tiên.
Các nAm tiêp theo np tiên thuê dat duçic chia 1am 02 ks': kr thur nhât nôp 50%
chm nhât là ngây 31 tháng 5; kSr thur hai np dü phân con 1a chm nhât là ngày
31 tháng l0hàngnàm.
Diu 2. Trách nhiêm cüa các ca quan, &ln vj lien quan
1.Ngu?i trüng du giá: Cong ty TNHH Mt thành viên Thrnmg maj Dich
vu San xuât Xuât nhâp khâu Thiên Kim
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-Trong thi han 05 (nàm) ngày lam vic, k tü ngày có Quy& dn1i cong
nhn kêt qua trüng dâu giá, ngui trCing dau giá thirc hin vic kê khai và np
Quyêt djnh cong nhn kêt qua trñng dâu giá (bàn sao) tai Van phông DAng
k dat dai thành phô.
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- Lien h tr1rc tip vOi Kho bac nhà nuc (hoc co quan duic Kho bac nhã
nuóc Uy nhim thu) dê np 100% so tiên trng dâu giá thuê dat närn dâu tk
theo dung thai han quy drnh cua Cuc Thuê thanh phô Qua thai han neu
ngu..rai trung dâu gia không flOp tiên hoàc không nOp du tién tlung dâu gia tIu
dat cua nàm dâu tiên thi UBND thanh phô huy kêt qua trung dâu gia theo
dnh tal khoan 21 Dieu 1 Nghdnh so 148/2 020/ND-CIp ngay 18 thang 12 nTh
2020 cüa ChInh phü sfra dOi, bô sung mt so Nghj djnh quy dinh chi tiêt thi hni
Lu.t Dat dai. Trong tru'Ong hgp hüy kêt qua trüng dâu giá, tiên dat trtrOc d
np vào ngân sách Nhà nu'ic.
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- Ph& hçp vOi các co quan, don vj d k) hçip ding thuê dat; hoàn thiên h
sa cp Gi.y chi'rng nh.n quyên sur diing dat và nhn bàn giao dat trên thirc dja.
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- Su:r ding dt dung mic dIch, dung ranh giâi dã thrçic phê duyt.
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- Tuân thu quy djnh cüa Lut Dt dai và các van bàn pháp luât có lien
quan khác.
2. Van phông Däng k dt dai thành ph
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- Hung dn ngui trüng du giá thirc hin vic kê khai vâ nôp Quyt
dnh cOng nh.n kêt qua trüng dâu giá (bàn sao) theo quy djnh. Trong trung hp'p
ngixi trñng d.0 giá khong thrc hin vic kê khai và np Quyêt dinh cOng nhn
kt qua trñng dâu giá: chuyên thông tin cüa ngthi trüng dâu giá cho Cue Thuê
thành ph d ban hành thông báo np tiên thuê dat và các khoãn nghTa v tài
chInh khác (nêu co).
- Huóng dn nguôi trüng cthu giá lap thu tic cp Giy chüng nhân quyn
sir dung dat cho ngithi triing dâu giá theo quy dnh c1ia pháp luât; cap nhât,
chinh l co sO' dü' lieu dat dai, ho so' dia chInh.
3. Cic Thu thânh phé
Xác dinh don giá thuê dat hang nàm và các ldioân nghia vi tài chinh !dác
(nu co) và gui thông báo cho ngu'O'i trüng dâu giá trong thà'i han ba (03) ngày
lam viêc, k tr ngày nhan di ho so hp 1 do Van phOng Sang k9 dat dai thanh

4
ph chuyn dn; dôn dôc và hrn&ng dn ngi.thi tráng du giá np tin vào ngân
sách nhà nithc theo quy djnh; phôi hgp v&i các c quan, dcm vj xfr 1 vi phm
lien quan den np tiên trüng dâu giá (nêu co).
4. S Tài nguyen và Môi truôi-ig
- K Hcp &ng thuê dat vi nglrôi tr1tng du giá theo quy dinh cüa pháp
luât.
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- ChI dao Trung tam Phát triM qu dt, Van phàng Däng k dt dai t
chic bàn giao dat trên thirc da và trao Giây chüng nhn quyên sr diing dt cho
ngtthi tring dâu giá.
- CM dao Van phông Bang k3 d.t dai cp nht, chinh 1 ca s& dft lieu dat
dai, ho sc da chInh.
- Chi dto Trung tam Phát triên qu dat pMi hcip vâi Ciic Thu thành pM
theo dOi vic np tiên sir diing dat cüa ngi.thi trüng dâu giá.
- TrInh UBND thành ph6 hüy k& qua du giá quyM si'r diing dt trong
truè'ng hcip hüy kêt qua trüng dâu giá theo quy djnh cüa pháp 1ut.
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5. Trung tam Phát triên qu d.t
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Trong tru?mg hçp ngui trñng du giá không np dü 100% tiM thuê d.t
ti Kho bac nhà nu9c (hoc ca quan dugc Kho b.c nhà nrnc üy nhiêm thu) theo
diing thi han quy djnh cüa Cc Thuê thành phô: Báo cáo S Tài nguyen và Môi
tri.thng trInh UBND thành phô hüy kêt qua trüng dâu giá theo quy djnh tai khoán
21 Diêu 1 Nghj dnh so 148/2020/ND-CP ngày 1 8/1 2/2020 cüa Chinh phü sü'a
dôi, bô sung mt so Ngh dnh quy dnh chi tiêt thi hành Luât Dat dai.
Diu 3. Quyt dnh nay có hiu lirc k ti'r ngày k.
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DiM 4. Chánh Van phông Uy ban nhân dan thành pM; Giám dc các Sâ:
Tài nguyen và Môi tnräng, Tài chInh, Xây dmg, Tu phap, Kê hoach và Dâu tu;
Si Giao thông 4n tài; Ciic tru&ng Ciic Thuê thành phô; Chfi tjch Ui ban nhân
dan huyn Hôa Yang; Chi ciiic Trithng Chi clic Quãn l dat dai; Giám doe Trung
tam Phát triM qu dat; Giám doe Van phông Bang k dat dai thành pM; Chi:i
tjch U' ban nhân dânxã HOa Châu, Cong ty TNHH Mt thành viên Thuo'ng mai
Dch vi San xuât Xuât nhp khâu Thiên Kim, Thu trung các dGn vi và cá nhân
có lien quan chlu trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.
Van phông Uy ban nhân dan thành pM có trách nhirn cong khai Quyt
dtnh nay len Cng thông tin din tü' thành phô Ba N.ng./.
Ncti n/ia,,:
- Nhu DiOu 4;
- CT vâ các PCT UBND TP;
- Cong thông tin din ti1 thành phô;
- Luu: VT, STNMT.

TM. UY BAN NHAN DAN
CHU TICH
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Lê Quang Nam

