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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
UỶ BAN NHÂN DÂN
T THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

Số: 44/2018/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðà Nẵng, ngày 18 tháng 12 năm 2018
QUYẾT ðỊNH

Quy ñịnh bảng giá chuẩn nhà ở xây dựng mới ñể tính giá bán nhà ở cũ
thuộc sở hữu nhà nước trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015của Chính
phủ Quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn một số ñiều của Luật nhà ở;
Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây
dựng Hướng dẫnthực hiện một số nội dung của Luật nhà ở và Nghị ñịnh số
99/2015/Nð-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Quy ñịnh chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật nhà ở;
Xét Tờ trình số 11469/TTr-SXD ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Sở Xây dựng
về việc ban hành Quy ñịnh bảng giá chuẩn nhà ở xây dựng mới ñể tính giá bán nhà ở
cũ thuộc sở hữu nhà nước trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng, ý kiến thẩm ñịnh dự thảo
văn bản của Sở Tư pháp tại Công văn số 3523/STP-XDKTVB ngày 19 tháng 10 năm
2018 và trên cơ sở kết luận của UBND thành phố tại phiện họp thường kỳ UBND
thành phố ngày 20 tháng 11 năm 2018 theo Thông báo số 318/TB-VP ngày 23 tháng
11 năm 2018.
QUYẾT ðỊNH:

ðiều 1. Ban hành Quy ñịnh bảng giá chuẩn nhà ở xây dựng mới ñể tính giá bán
nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng như sau:
ðơn giá
STT
1

Loại công trình
Nhà 1 tầng, tường bao xây, mái lợp tôn
Nhà 1 tầng, tường bao xây gạch, hiên ñúc, mái lợp tôn thì
phần nhà tính theo ñơn giá 2.270.000 ñồng/m2 XD, phần
hiên ñúc tính theo ñơn giá 4.140.000 ñồng/m2XD

(ñồng/m2
sàn)
2.270.000

