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u'c BAN NHAN DAN
THANk! PIJO BA NANG
S: O' /QD-UBND

CONG HOA xA HOI CHU NGmA VIT NAM
Dôc lap - Tr do - H?I1h l)JILIC
Da Nng, ngày D3 thángf nãm 2022

QUYET INH
V vic cong nhIn kt qua trüng &u giá quyn sü' djn
g dat dôi vói
Khu ban san phâm Iu'u niêm phuc v khách du ljch, xã Hôa Ninh
UY BAN NHAN DAN THANH PHO oA NANG
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Can ciLudt Tch2'c chInh quyn d.iaphu'ongngay 19 tháng 6nám 2015;
Can c& Lut Sta do2i, bá sung mt so' dieu cia Lut Td chic ChInh phz và
Lut To cht2c chInh quyên d.iaphuv'ng ngày 22 tháng 11 nám 2019;
Can ci'c Lut Dat dcii ngày 29 tháng 11 náin 2013;
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án ci Luçt Dcu giá tài san ngày 17 tháng 11 nám 2016;
Can ci Ngh/ dfnh so' 43/20]4/ND-cp ngày 15 tháng 5 nàm 2014 ctha
GhInh phi quy d/nh chi tiêt thi hành mót só diu cia Luat Dat dai,
Can c Nghj dfnh sO' 62/2017/NDCp ngày 16 tháng 5 nám 2017 cüa
C7'zInh pht quy d/nh chi tiêt int sO diêu và bin pháp thi hành Lu2t Dáu giá tài
san;
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Can ci Nghi dnh so' 148/2020/Njycp ngày 18 tháng 12 nám 2020 cza
GhInh phü tha dôi, bO sung rnt sO Nghi dfnh quy dfnh chi tiêt thi hành Luçt Dat
dcii;
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Can ct Thông ttr lien tjch s 14/2015/TTLTBTNMTBTp ngci' 04 tháng
4 näm 2015 cia Bç5 trtàng Bó Tài nguyen và MOi triràng và Bi tru'àng B Tic
pháp quy djnh vic tO chic thwc hi&n dáu giá cjuyên si dyng dat dé giao dat có
thu tiên th dyng dat hoc cho thuê dat;
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Can ct' Q uyê't dinh sO' 29/2019/QD/UBND ngày 10 tháng 6 nám 2019 cüa
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UBND thành phO ye viçc ban hành quy djnh ye' ddu giá quyên th dyng dat dé
giao dat co thu tiên st dyng dá't hoác cho thuê dd't trén dja bàn thành phO Dà
Náng;
Cin ci QuyIt ãinh s 2717/QD-UBND ngày 06 tháng 8 nám 2021 cia
UBND thành phO ye vic phê duyêt phurmg an dá'u giá quyén th dyng dat dOi
vái khu ban san phárn lu'u nim phyc vu khách du lich tqi xii HOa Ninh, huyn
Hda Vang, thành phO Dà Náng,
án th Quy& dfnh s6 3058/QD- UBND ngay 24 tháng 9 näm 2021 cta
UBND thành phO ye vic die'u chinh nói dung diem 1, mnyc VII, phu'o'ng an dOit
giá quyên th dyng dat dOi vâi khu ban san phám 1u74 nim phyc vy khách du 1/ch
tçii xii HOci Ninh, huyên Hc3a Vang ban hành kern theo QuyCt djnh sO 2717/QDUBND ngày 06 tháng 8 niim 2021 cia UBND thành phO;
Can c QUy1t djnh s 3273/QDuBND ngày 18 tháng 10 niirn 2021 cia
UBND thành phO ye vic dáu giá quye'n th dung dat dOi vói khu bàn san phám
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luu nirn phuc vu khách du lich tai x Hôa Ninh, huyên Hôa Vang, thành pM
Dà Nàng,
Can c Quyt djnh s 1155/QD-UBND ngày 28 tháng 4 nàm 2022 cia
UBND thành phó ye viçc phê duyêt giá khi diem dé dáu giá quyén s' dyng dat
16 khu dat trén dfa bàn thành phó Da Náng theo chz trirong cza UBND thành
phó Dà Näng,
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Theo Biên ban cuôc dá'u giá quyn th dyng dá't ngày 01 tháng 7 näm 2022
cta C'ông ty Dáu giá Hçyp danh Lac Viêt,
Theo dé nghi cia Sà Tài nguyen và Môi tru'àng tçii T& trinh so' .d 10 /TTrSTNMTngayj.. tháng nám 2022.

gt

dth

an
gt
dth

Biu 1. Cong nhan kt qua trng du giá quyn sir ding dt di vói Khu
ban san phâm luu nim phuc vu khách du ljch x Hàa Ninh, ci the nhu sau:
1. Don v triing du giá
- Ten dan vi: CONG TY TN}ffl LIEN HQP VAN TA!
vA DU L!CH
VI.TRA.CO

an

- Ma s thus: 0400447748.
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- Dia chi: 394B Diên Biên Phü, phu&ng Thanh Khê, thành phô Dâ Näng,
VietNam.
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- Nguôi dai diên theo pháp luât: Ong Ngô Tan Nhi, Chi.'rc vii: Tong Giám
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2. Thông tin lthu dat trüng dâu giá
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- V trI khu dt: Khudt nm mAt tin dung DT 602 thuôc xâ Hôa Ninh,
huyen Hôa Vang, thành phô Dà Nng.
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- Diên tIch khu dt: 1.877 m2.
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- Mic dIch sfr diing dt: DAt thuang mti djch vii (xay dirng khu ban san
phârn lu'u nim phiic vii khãch du ljch).
- Hinh thtc s1r di:ing dt: Nhã nuOc cho thuê dAt theo hinh thrc trä tiëri
hang nãm.
- Th&i han sü dung dAt: 50 närn k tir ngây ban hânh Quyt djnh nay.

bang.

- H tAng k5 thuât: Kim dAt dä thixc hin xong cong tác giái phóng rn.t
- Tâi san gn 1in vó'i khu dAt: Không có.
3. Don giá trüng dAu giá

- Giá kh&i dim: 27.719 dng/m2/nam ('bcng chir: Hal nnco1 bay nghIn bay
tram mtrài chin dông trên met vuOng trên näm,).
- Giá trüng dAu giá: 160.719 dng/m2/narn (hcng chib: Mt tram scu mircli
nghln bay train muài chin dng trên met vuOng trén nàm,).
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Dan giá tnng du giá duoc n djnh 10 nàm, ht thi han n djnh thirc
hin diêu chinh dan giá thuê dat theo chinh sách thu tiên thuê dat dôi vói truông
hqp thuê dat trà tiên hang nàrn không thông qua hInh thirc dâu giá; rnirc diêu
chinh không vuot qua 30% don giá thuê dat triing dâu giá hoc don giá thuê dat
cüa kS' on dinh lien kê tru'ó'c do.
4. Phuong thüc, thOi gian, dja dim np tin trñng dâu giá
- Phuong thirc, dja dirn nôp tin tri'ing du giá: Theo Thông báo cia Ciic
Thué thành phô.
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- ThO'i gian np tiên trüng du giá: Thô'i htn np tin thuê dat cüa nàm dâu
tiên là ba muo'i (30) ngày kê ti'ir ngày k thông báo cüa Cc thuê thành phô;
ngiRii trüng dâu giá Co trách nhim lien h trxc tiêp vi Kho bc Nhà nithc
thânh phô Dà Náng dé np 100% so tiên trüng dâu giá thuê dat nàrn dâu tiên.
Các 11am tiêp theo np tiên thuê dat duçic chia 1am 02 kS': k' thir nhâtnp 50%
chum nhât là ngày 31 tháng 5; k thir hai nôp dü phn con li chm nhât là ngây
31 tháng l0hàngnarn.
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Diu 2. Trách nhin-i cUa các co quan, dan vj lien quan
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1. NguOi trt1ng du giá: Cong ty TNHH Lien hçcp Vn tài và Du Ijch
VI.TRA.CO
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-Trong thi han 05 (nàm) ngày lam vic, k th ngày có Quyt djnh cong
nhn kôt qua trüng dâu giá, ngui triing du giá th1rc hin vic kê khai Va np
Quyêt djnh cong nhn kêt qua trüng dâu giá (bàn sao) tai Van phông Dàng
k dat dai thành phô.
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- Lien h trrc tip vói Kho bc nhà rnthc (ho.c co quan du9'c Kho bc nhà
nuóc üy nhirn thu) dê np 100% so tin trüng d.0 giá thuê dat nàm dãu tiên
theo dung thOi hn quy djnh cña Cuc Thuê thânh phô. Qua thai hn nêu trén,
ngui trüng dâu giá không np tiên hoäc không np dü tiên tiiing dâu giá thuê
dat cüa nàm dâu tiên thI UBND thành ph hüy kêt qua tring dãu gi theo quy
dinh tai kl-ioãn 21 Diêu 1 Nghi dinh s 148/2020/ND-CP ngày 18 tháng 12 näm
2020 cia Chinh phü sua dôi, bô sung môt sO Nghi djnh quy djnh chi tiêt thi hânh
Lu.t Dat dai. Trong trung hgp hfy kêt qua trüng dâu giá, tiên dt truc duc
np vào ngân sách NIJâ nuóc.
- PhM hgp v6i các ca quan, dan vj d k9 hçip dng thuê dt; hoàn thin h
sa cap Giây chüng nhn quyên sir dçing dat và nhn bàn giao dat trên thirc dja.
- Sü diing dt dung mtc dIch, dñng ranh gii dã duqc phê duyt.

- Tuân thu quy djnh cUa Lut Dt dai và các van bàn pháp luat có lien
quan khác.
2. Van phông Dang k dt dai thành ph
- Huóng dn ngui tring du giá thrc hiii vic kê khai Va np Quyét
djnh cong nhân kt qua trUng dâu giá (bàn sao) theo quy dnh. Trong truOng hgp
nguOi trüng dâu giá khOng thirc hin vic kê khai và np Quyêt djnh cong nhn
ket qua tráng dâu giá: chuyên thông tin cua ngui trüng dâu giá cho Cic Thuê
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thàith pM d ban hânh thông báo nôp tin thué dt va cac khoân nghia vi tài
chInh khác (nêu co).
- Hmfing dn ngui tthng du giá 1p thu tic cp Gthy chi'ng nh@n quyn
s1r dung dat cho nguôi trung dâu giá theo quy dnh cüa pháp 1ut; cp nht,
chjth 1 cq so' dü' lieu dt dai, M so' dia chInh.
3. Cçic Thu thânhpM

- I( Hop dng thuê dt vói ngu'ô'i trüng du giá theo quy djnh cüa pháp

dth

Iuât.
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Xác djnh don giá thué dt hang nàrn va các khoãn nghia vi tài chInE khác
(nêu co) va gui thông báo cho nguôi trüng dan giá trong thOi hn ba (03) ngày
lam vic, ké tü ngày nhân du h so' hap lé do Van phông Dang k dat dai thành
phô chuyên den; don dOc vâ huO'ng dn ngu'i trOng dâu giá np tiên vào ngân
sách nhà nu'âc theo quy djnh; pMi hap vOi các ca quan, don vj x 1 vi phrn
lien quan den np tiên trting dâu giá (nu co).
4. Sâ Tài nguyen và Môi truO'ng
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- Chi dtoTrung tarn Phát trin qu dat, Van phông Dàng k dat dai to
chi'rc bàn giao dat trén thuc dja và trao Giy chirng nhn quyên si:r dung dat cho
ngu'i triing dâu giá.
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- Chi dao Van phông DAng k dt dai cap nhãt, chinh I co' s dü liu dat
dai, ho sa dja chInh.
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- Chi dto Trung tarn Phát trin qu dt phM hçp vâi Cc Thu thành ph
theo döi vic np tiên sü' dung d.t cüa ngi.ro'i trng du giá.
- Trmnh UBND thànE
pM hüy kt qua du giá quyn si,r diing dat trong
tru'ng hçp huy két qua trüng dâu giá theo quy djnh cOa pháp 1ut.
5. Trung tarn Phát trMn qu dt
Trong truèng hcxp ngu'ori
trüng du giá không np dñ 100% tin thuê cMt
tii Kho bac nhà rnthc (hoAc ca quan ducic I(ho bc nhà nu&c Uy nhirn thu) theo
dung th?yi hmn quy dlnh cUa Cuc Thud thành pM: Báo cáo SO' Tài nguyen và Môi
tri.thng trmnh UBND thành phO hüy k& qua trüng du giá theo quy djnh tai khoán
21 Diêu 1 Ngh djnE so 148/2020/ND-Cp ngày 1
8/12/2 020 cüa ChInh phu sü'a
dôi, bô sung môt so Nghi djnh quy djnh chi tiêt thi hành Lut Dat dai.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1rc k tr ngày k.
Diu 4.
Chánh VAn phông Uy ban nhãn dan thành phi; Giám dôc các SO':
Tài nguyen Va Môi tnrng, Tài chinE, Xây drng, Tir pháp, Ké hoach và
DaLI tLI'

Sâ Giao thông 4n tãi; Cic tru'ng Cuc Thu thành ph; Chü tjch U ban nhân
dan huyên Hôa Yang; Chi cic Tru'ông Chi CUC Quàn 1 dat dai; Giárn doe Ti'ung
tarn Phát triên qu dat; Giárn dc VAn phông DAng k dat dai thành phô; ChO
tjch U5r ban nhãn dan xâ Hôa Ninh, Cong ty TNHN Lien hp Vn tái vá Du lch
VI.TRA.CO, Thu tnrng các dan vi và Ca
nhân có lien quan chju trách nhim thi
hânh Quy& djnh nay.
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Van phông Uy ban nhân dan thành ph có trách nhirn cong khai Quyêt
djnh nay len Cong thông tin din tir thành phô Dà Nàng./.
JVoi nlzâii:
- Nhu Dieu 4;
- CT vâ cáe PCT UBND TP;
- Cong thông tin din tcr thânh ph6;
- Ltru: VT, STNMT.
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Lé Quang Nam

