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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðà Nẵng, ngày 27 tháng 4 năm 2012
QUYẾT ðỊNH

Ban hành hệ số ñiều chỉnh giá ñất
trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2010/Nð-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính
phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 198/2004/Nð-CP ngày 03
tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền thuê ñất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị ñịnh số 121/2010/Nð-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính
phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 142/2005/Nð-CP ngày 14
tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê ñất, thuê mặt nước;
Căn cứ Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài
chính sửa ñổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004
của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh 198/2004/Nð-CP ngày 03 tháng 12
năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng ñất;
Căn cứ Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài
chính sửa ñổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005
của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh 142/2005/Nð-CP ngày 14 tháng 11
năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê ñất, thuê mặt nước;
Thực hiện Thông báo số 08/TB-HðND ngày 19 tháng 3 năm 2012 của Hội
ñồng nhân dân thành phố ðà Nẵng về kết luận của Chủ tịch Hội ñồng nhân dân thành
phố - Nguyễn Bá Thanh tại cuộc họp nghe báo cáo về một số chủ trương liên quan
ñến giá ñất trên ñịa bàn thành phố;
Xét ñề nghị của Sở Tài chính thành phố tại Công văn số 633/STC-GCS ngày
20 tháng 4 năm 2012,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phạm vi và ñối tượng áp dụng
Quyết ñịnh này quy ñịnh hệ số ñiều chỉnh giá ñất áp dụng trong các trường hợp
sau:
1. Xác ñịnh giá ñất ñể thu tiền sử dụng ñất ở ñối với phần diện tích vượt hạn
mức của hộ gia ñình, cá nhân;

