
 

 

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:          /STNMT-CCQLĐĐ 
 

V/v sửa đổi quy định về đấu giá quyền sử dụng 

đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho 

thuê đất trên địa bàn thành phố  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đà Nẵng, ngày       tháng  10  năm 2022 

 

 

Kính gửi:     

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; 

- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố; 

- Văn phòng UBND thành phố; 

- Các Sở, ban ngành thành phố; 

- Cục Thuế thành phố; 

- UBND các quận, huyện; 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất; 

- Cổng thông tin điện tử thành phố.  
 

  

Liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 

10/6/2019 của UBND thành phố quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất 

có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố, Sở Tài nguyên và 

Môi trường đã có Công văn số 3506/STNMT-CCQLĐĐ ngày 13/8/2022 lấy ý kiến 

các tổ chức, cá nhân có liên quan và tổng hợp gửi Sở Tư pháp thẩm định tại Công 

văn số 3934/STNMT-CCQLĐĐ ngày 09/9/2022. 

Tuy nhiên, tại mục 2 Thông báo số 512/TB-VP ngày 12/10/2022, Phó Chủ 

tịch UBND thành phố Lê Quang Nam có ý kiến chỉ đạo: Thống nhất theo đề xuất 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tại cuộc họp về việc cho phép rà soát, tích hợp 

các nội dung liên quan đến việc xây dựng quy trình tổ chức thực hiện đấu giá quyền 

sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vào nội dung điều chỉnh Quyết định số 

29/2019/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND thành phố quy định về đấu giá 

quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn 

thành phố. Giao Sở Tài nguyên và môi trường hoàn chỉnh hồ sơ, lấy ý kiến của các 

cơ quan, đơn vị có liên quan và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp theo đúng quy 

định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; báo cáo UBND thành phố xem 

xét, quyết định. 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố nói trên, Sở Tài nguyên và 

Môi trường đã tổng hợp quy trình và dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 

29/2019/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND thành phố Quy định về đấu giá 

quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn 

thành phố. Kính đề nghị các đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan kiểm tra, có ý 

kiến cụ thể bằng văn bản gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 

28/10/2022 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định. 
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(Đính kèm dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND 

ngày 10/6/2019 của UBND thành phố). 

Đồng thời, kính đề nghị Cổng thông tin điện tử thành phố hỗ trợ đăng thông 

tin lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố đối với dự thảo Quyết 

định thay thế Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND thành 

phố Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc 

cho thuê đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói trên. 

Rất mong sự quan tâm, phối hợp của các đơn vị./. 
 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- UBND thành phố (thay B/cáo); 

- GĐ và các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, CCQLĐĐ(Hiệp). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 
 

Tô Văn Hùng 
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