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QUYET D!NH
Phê duyt Danh mile qu dt dâu giá quyên sfr di,ing (tat
trên dia bàn thành phô nàm 2020
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Can c Luat Td chzc chInh quyn dia phitong ngày 19 tháng 6 nàm 2015,
Can ci'Lu2t Da't dai ngày 29 thang 11 nãm 2013;
2àn cii' Lu2t Dá'u giá tài san s6 01/2016/QHJ4 ngày 17 tháng 11 nãm 2016,
2ãn ct'r Nghj äinh so' 43/2014/ND-cF ngày 15 tháng 5 nám 2014 cia chInh
phi quy djnh chi tiêt thi hành mt sO diêu cña Lut Dat dai,
Can cz Thông tu lien t/ch sO' 14/2015/TTLT-BTNMT-BTp ngày 04 tháng 4
nám 2015 cia B5 Tài nguyen và Mói tru'àng vàBô Tw Pháp quy d.inh vic tO chtc
thirc hin dáu giá quyên th dyng dat dê giao dat cO thu tiên si dyng dat hoàc cho
thuê dat;
can ci'r Quye't d.inh sO' 29/2019/QD-UBND ngày 10 thang 6 nàm 2019 cza
ban nhân dan thành phó ye vic Ban hành quy inh ye dáu giá quyên th dyng
dat dé giao dat cO thu tiên st'r dyng dat hoác cho thuê dat trên d.ia bàn thành phO
Dà Náng;
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Theo d nghj cia Sà Tài nguyen và Môi tru'&ng tçii TO' trinh so' 256/TTrSTNMT này 29 tháng 4 nãm 2020 và kiên thông nhát cia các Thành vien UBND
thành phO.
QUYET DINH:
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Diu 1. Phé duyt Danh mllc qu5 dt du giá quyn sü' ding dt trên dja bàn
thãnh phô näm 2020, cii the nhu sau:
1. Khu cong viên phn mm s 2 (24.452,0m2), phung Thun Phiic, qun
Hãi Châu;
2. Dir an th hcp pháo hoa Quc té Ba Nng (225.923,0m2), phung M5 An,
qun NgEl Hânh San;
3. Khu phirc hçp trung tam tài chInh, thuong mai; vui chai giái trI, casino và
chung cu cao cap (61 .767,0m2), phixmg Phuàc M, qun San Trà;
4. Lô A2. 1 Khu dan cu' Lang cá Ni Hiên Dông, phi.rmg Nai Hiên Bong
(7.1 67,5m2 ) quân San Trà;
5. Lô A2-2 (9.525,0m2), Khu dan cuAn HOa 4, phu&ng An Hái Bc, qun San
Trà;
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6. Lô Al.1 (4.165,6m2) mt tin duOrng VO Van Kit, phiing An Hãi Tây,
qun Scm Trâ;
7. Lô A9 (1.608,0 m2) mt tin &thng V Van Kit, phu&ng An Hãi Dông,
qun San Trâ;
8. Lô A2-1 (2.212,4m2) Khu Cong nghip Dch vii thüy san Th9 Quang,
phrô'ng Nai Hiên Dong, qun San Trà;
9. Lô HH2-1 (4.362,3m2) Khu dan cu An HOa, phi.rmg Khuê Trung, qun
Cam L;
10. Lô Al -12 (4.112,0m2), Khu C - Khu dan cix Nam cu Cm L, phixing
Hóa Xuân, qun Cam L.
Diu 2. Can ci Danh mic qu5 dt du giá quyn sr ding dt trên dja bàn
thành phô näm 2020 duçc phê duyt tai Diêu 1 Quyêt djnh nay, Trung tam Phát
triên qu dat thành phô Co trách nhim thijc hin các bi.râc tiêp theo dung quy djnh.
Diu 3. Giao Trung tam Phát trin qu dAt thu tn, phi hcp vâi ViGn Quy
hoch Xây dirng 1p quy hoch chi tiêt TL 1/500 các khu dat chixa cO chi tiêu xây
dirng, báo cáo Si Xây dirng thâm tra, trInh UBND thành phô phê duyt lam co s
triên khai các thu tic dâu giá theo quy djnh.
Diu 4. Quy& djnh nay Co hieu lirc k tr ngày k.
Diu 5. Chánh Van phông Doàn Dai biu Qu& hi, HOi dng nhân dan và
Uy ban nhân dan thãnh pho; Giám doe các Si: Tài nguyen và MOi truông, Tài
chInh, Xây dirng, Ké hoch vã Dâu tu, Tu pháp, Giao thông van tái, Du ljch, Y tê,
Giáo diic dào tao; Giám dôc Ban Xitc tiên Va Ho trç dâu tu; Cic trueing Ciic Thuê
thành pho; ChU tjch U ban nhân dan các qun, huyn; Chi ciic Truâng Chi cilc
Quán 1 dAt dai; Giám doe Trung tam Phát triên qu dat và ThU trung cáe dan vj
lien quan chju trách nhim thi hânh Quyêt djnh nay.
Van phông Doàn Di biu Qu6c hi, Hi dng nhân dan và U ban nhân dan
thánh phô chju trách nhim dixa Quyêt djnh nay len Cong thông tin din tcr cUa
thành phô Dà Nng./. -ij>-
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- Nhix dieu 5;
- Thi.r&ng trrc Thành üy (thay B/cáo);
- Thixäng trirc HDND (thay B/cáo);
- CT và các PCT UBND thành ph&
- Liru: VT, DTDT, STNMT.
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