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CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p Tir do Hnh phác

S& J5SO/QD-UBND

Dà N'ng, ngàylfthang g nãm 2019

-

-

QUYET B!NH
V vic b sung k hoch sü dung dt nãm 2019 cüa qun Ngu Hành Sffn
UY BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG
Can cir Luat T chirc chInh quyn dja phucing ngãy 19 tháng 6 näm 2015;
Can ci'r Lust Dt dai ngày 29 tháng 11 nàm 2013;
CAn cir Nghj djnh s 43/2014/ND-CP ngAy 15 tháng 5 näm 2014 cUa ChInh
phü quy djnh chi tiêt thi hành mt sO dieu cUa Lut Bat dai;
CAn cir Nghj djnh s6 0112017/ND-CP ngày 06 tháng 01 nAm 2017 cüa ChInh
phü s1a dôi, bô sung mt so Nghj djnh quy djnh chi tiêt thi hành Lust Dat dai;
CAn cir Thông tii s 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 nArn 2014 cüa
BO tru&ng B TAi nguyen và Môi truô'ng quy djnh chi tiêt vic !.p, diêu chinh và
thâm djnh quy hoch, ké hotch sr diing dat;
CAn ci1 Quy& djnh s 1407/QD-UBND ngày 01 tháng 4 nAm 2019 cüa
UBND thAnh phô Ba Nng ye vic phê duy kê hoach si:r diing dat nAm 2019 cüa
qun Ngü Hành Son;
Xét d& nghj cüa UBND qun NgQ Hành Scm tai Ti trInh s 165/TTr-UBND
ngày 04 tháng 6 nAm 2019, Tà trInh s s 236/TTr-UBND ngAy 08 tháng 8 nAm
2019 vA SOr TAi nguyen và MOi. tm6ng ti Ti trInh so
/1Tr-STNIVIT ngAy .ii
tháng näm2019,
QUYET D!NH:
Diu 1. Phê duyt b sung các dr an vAo danh miic cong trInh, d1r an giao
dat, cho thuê dat, chuyên miic dIch si:r dicing dat theo quyêt djnh chi tiêt diiçic phé
duyt trong ke hoch s~ diving dat nAm 2019 cüa qun NgO Hành ScTn, c the nhu
sau:
1. Dr an Phân khu quy hoch s 2 Khu nghi drng vA nhã a cao cp The
Empire phIa Bong duang Trirang Sa
-

-

-

Dja dim: phu&ng Hôa HAi, qun NgU Hành Scm.
Din tIch: 212.529m2

2. Dir an Khu dO thj Cong ngh FPT (diu chinh 1.n 4)
-

-

Bja dim: phrmng Hàa HAi, qun Ngü HAnh San.
Din tIch: 789.640m2.

3. Du an Trung tam phvng duOrng Ngtxai có cong cách mng
-

-

Dja dim: phi.thng M5 An, qun NgQ HAnh San.
Din tIch: 4.873,8m2.

•-v_-

4. Du an Trung tarn diu dtrO!ng ngui có cong min Trung
- Dja dim: phx&ng M5' An, qun NgQ Hânh Son.
- Din tIch: 4.891,8m2.
Diu 2. Can cir vão Diu 1 cüa Quy& djnh nay, Uy ban nhân dan qun NgQ
Hành Son có trách nhiêm:
- Cong b cong khai dir an dixie b sung vào k hoch si:r ding dt theo
dung cuy djnh cUa pháp luát ye dat dai; tO chirc kiêm tra thix&ng xuyen vic thçrc
hin kê hoch scr dicing dat.
- Thirc hin giao dt, cho thuê dat, chuyn miic ctIch st:r ding dt theo dung
ke hoch sir diing dat dA dixçyc duyt.
- Cp nht dr an nêu trên vào k hoch sCr dvng dt närn 2020 cüa qun NgQ
Hành Son.
Diu 3. Quy& dnh nay có hiu 1irc tir ngày k.
Diu 4. Chánh Van phông Doan Dai biu Quc hOi, Hi dcng nhân dan vã
Uy ban nhân dan thành phô; Giám dôc Si Tãi nguyen vã Môi truô'ng; Thu tnxrng
các co quan có lien quan vã Chü tjch UBND qun NgQ Hánh Son chju trách nhiêm
thi hành Quy& djnh nay.!.
Nc?! nhân:
- Nhu Diu 4;
- fl1 U, IT HDND thành phô (B/c);
- Ltru: VT, STNMT.
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