CÔNG BÁO/Số 12+13+14/Ngày 12-10-2015
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

Số: 20 /2015/Qð-UBND
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc
ðà Nẵng, ngày 13 tháng 8 năm 2015

QUYẾT ðỊNH
Về việc sửa ñổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung
tại Bảng giá ñất trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng
UỶ 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 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị ñịnh số 44/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính
phủ quy ñịnh về giá ñất;
Căn cứ Nghị ñịnh số 104/2014/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính
phủ quy ñịnh về khung giá ñất;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ
Tài nguyên môi trường quy ñịnh chi tiết phương pháp ñịnh giá ñất; xây dựng, ñiều
chỉnh bảng giá ñất; ñịnh giá ñất cụ thể và tư vấn xác ñịnh giá ñất;
Căn cứ Nghị quyết số 81/2014/NQ-HðND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội
ñồng nhân dân thành phố ðà Nẵng về việc ñặt, ñổi tên một số ñường trên ñịa bàn
thành phố ðà Nẵng;
Căn cứ Nghị quyết số 109/2015/NQ-HðND ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Hội
ñồng nhân dân thành phố ðà Nẵng khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, kỳ họp thứ 14;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
742/TTr-STNMT ngày 07 tháng 8 năm 2015,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung tại Bảng giá ñất trên ñịa
bàn thành phố ban hành theo Quyết ñịnh số 50/2014/Qð-UBND ngày 20 tháng 12
năm 2014 của UBND thành phố ðà Nẵng, cụ thể như sau:
1. Sửa ñổi giá ñất tại các tuyến ñường, khu vực sau ñây:
a) Một số tuyến ñường tại Phụ lục số 2, như sau:

