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U BAN NJJAN DAN
THANH PHO JJA NANG

CQNG JJOA XA HQI CIJU NGIIA VIEET NAM
Oçic Ip - Ti' do - Hnh phtic

1 /2O21/QDu}3

Dà N&ig, ngày tháng ii náin 2021

QUYET DNH
soát, cong b cong kbai danli mic các thfl'a
tnrc tip quãn 1, viêc Jy kin ngu*i dn Va cOng
khai vic gao dt, cho tlniê dt 1j vO'j các thila dt nhö hep ti c1ja phu'o'ng dé
sfr
diing vào muc clIch cong cong hoàc giao, cho thuê cho ngu'ôi sil' thjng
dat lien ké trén da bàn thành phO Ba Nng
VIêC rã

lk

Ban Iiành Quy dinh ci th
dt nliô hçp do Nhã flu'&C

hh

UY BAN NIEIAN DAN THANJI PHO
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nA NANG
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can ct Ludt TI ch&c chInh quyln ciaphzng ngày 19 tháng 6 nám 2015;
c& Lut tha IIi, bd sung môt sl diu ca Lu&t TI chtc chInh phi và
Ludt TO chtc chInh quyn d.iaphuctng ngày 22 tháng 11 nm 2019,
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2015,can c'r Luát Ban hành van ban quy phQm pháp ludt ngày 22 tháng 6 nám
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Can ct Lu2t Sra dli, bd sung mt sl dilu cáa Luat Ban hành van ban quy
pham phthp luç2t ngày 18 tháng 6 nàm 2020,
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Can ci'r Lucit Dá't dai ngày 29 tháng 11 nthn 2013;
án c Nghi dfnh sl 43/2
014/NDp ngày 15 tháng 5 nãm 2014 ca Chmnh
phz quy dinh clii tiét Eli hành môt sO' diu cia Luát Da't dai,
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can ct Nghi djnh sl Ol/2017/NDCp ngày 06 tháng 01 nám 2017 cza chInh
ph ye viçc tha dôi, bô sung môt sl nghi dinh quy dh chi tiêt thi hành Lut Dat
dai,

hl
k
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àn ct Nghi cinh sl 148/2
020/NDcp ngày 18 tháng 12 näm 2020 cia
Ghinh phii ve sti'a dli, bl sung môt sl nghi inh quy d.inh chi tilt thi hành Lut Dat
dai,

si
nh

Theo d nghj cia Giám dlc
SO' Tài nguyen và Môi truO'ng tqi TO' trInh sO'
613/Tr-STNMT ngày 30 tháng 9
nãm
2021 và Thông báo sO 611/TB-Vp ngày
22/10/2021 cia Vánphc3ng UBND
thành plO ye KIt luán cza UBND thOnh plo tqi
phiên hçp ngây 20 tháng 10 nàm 2021,
QUYET BTNH:
Diu 1. Ban hành kern theo Quy& djnh nay Quy dinh Cu
th viêc rà soát, cong
bô
cOng
khai
danh
muc
các
thra
dt
nhO
hep
do
Nhà
rnr6c
trrc tip quãn 1, vic
lay 2
kién ngi dan và cong khai vi& giao dt, cho thué dt di vi các tha dat
nhó hep t?i dja
phuong d sir dung vào muc dIch cOng cQng hoAc giao, cho thué
cho ngu'O'i sü' dvng
dat lien ke trén dia bàn thành ph Dà Nng.
•
Du 2. Quy djnh này'có hiêu lrc thi hành k t ngàyI7 thángl4 hAm 2021.

2
Di&i 3. Chánh Van phông Uy ban nhn dan thânli ph Dà Nng; Giárn doe cáo
So': Tài nguyen va Môi t'nràng, Tu pháp, Tài chIrjh, Xây drng; Ciie tnrOng Cc
Thue thành phô; C1th tjch U' ban nhân thIn cáo qun, huyn; Chfi tc1i U' ban nhân
dan cáo pliuèng, xà; Chi Cic tn.thng Chi cc quán 1 dat dai; Giárn doe Van phông
Däng k dat dai thành phô; Giáin d6 Trung tarn Phát trien qu dat thành phô; Thi
tri.iO'ng the do'n vj và Ca nhân có lien quan cliu trách nhiin thi hãnh Quyét djnh

này.I2k ,
,
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TM. UY BAN NHAN DAN
.CHU.TICH
CHU r1C 9
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No'! nhdn:
- Van phàng ChInh phü;
- Cáo Bi: TN&MT, TC, XD, TP;
- Vi Pháp ch - B Tài nguyôn và Môi tnrông;
- Cue Ki&n tra van ban QPPL — B Tix pháp;
- TT TU, TT HDND, Doân DBQH thânh ph;
- Chü tch, cáo Plió Chü tc1i UBND thânh pM;
- VP IJBND thàithph6;
- UBMTTQVN thành ph6 vá cáo hOi, doâii t1i TP;
- Cãc So', ban, rigành;
- Cong anTP, BCHQS TP, BCH BDBP TP;
- UBND các quii, huyn, phu&ng, xa;
- Cáo Bati Quán 1 thr an;
- Dài PTTH EM Nng, Báo EM Nng;
- Truiig tam THVN ti EM Nng;
- C&ig Thông tin din tn thành ph6;
- Lim: VT, DTDT, STNMT.

N

CQNG IIOA XA IJQ1 CH1J NGHIA VIT
NAM
Dc Jp - Tr do J1?nh phiic
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QUY B!NH
Vic r
b cong khai danh myc các
thfra dt nliö hçp do Nba nuó'c trrc
tiêp quãn I, vic lay
ldn ngu'ôi dan và cOng khai vic
giao dat, cho thuê dat dOi
vol các tliira
nhO hçp
ti dia plllrmig d sfr dung vào muc dIch cOng cng hoc
iao, cho thuê cho ngu*j si' dung dt lin k trên dja bàn thành ph Dã Nng
Eheo Quylt dinh so
/2O2J/QDuBND ngày3 tháng1Inajnoj—
cta U ban nhdn dOn Ihành phd Dà Nàng,)
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Chtrongl
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NIING QUY DJNJj CEEUNG
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Diu 1. Pham vi di&i chinh
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1. VAn ban nay quy djnh cii th viêc rà soát, cong b cOng lthai danli mic các
thüa dat nhO hp do NhA flixâc trxc tiép quAn 1, vic lAy kién ngithj dan và cong
khai vic giao dAt, cho thué dt c1i vâi cac thfra dt nhO hp ti da phucng d s
ding vAo mic dfch cOng cong hoãc giao, cho thuO cho ngithi sü ding dAt lien
trOn
ke
da bàn thành ph DA Nng.
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2. DOi vói tnrô'ng hçrp h gia dInh, cá nhân sü diing dAt có vi phim phAp lust
dAt dai trix&c ngày 0 1/ 7
/2014 dizcyc quy djnh tii Diu 22 Nghj dnh so 43/2 014/NDCP ngày 15 thárig 5
cüa Luât f)At dai vànAni 2014 cüa ChInh phü quy djnh clii tiOt thi hành mt so diôu
din tich dt tAng them so vâi gthy t& ye quyOn si dung dAt
thrçc quy
djiih tai khoAn 20 Diu 2 Nghi dinh s Ol/2017/NDCp ngAy 06 thAng 01
nAm 2017 cüa ChInli phii ye
sfra dOi, hO sung mt so nghj djnh quy djnh clii tiét thi
hânh Lut DAt dai thi không thutc phm vi diéu chinh cüa Quy ctinh nAy.
Diu 2. Di tirçrng áp dyng
1.

si

Các ca quan thirc hién quyn han vA trAch iThim quAn 1 nhà flUGv OAt
dai trén dja bàn thAnh ph6; cac co quan, 0cm v, th
chirc khác có lien quan den hot
dng rà soát, quAn 1, sà dting cac thira dAt nhO hp do Nhà nuc quAn 1) tren da
bàn thAithphã.
2. Ngtrâi sü dwig dAt và cAc th chüc, cA nhAn có lien quan.
Chirongll
NH(FNG QUYDINHCU THE

2
Biu 3. Rà soát, thng kê, t clic do dac, xác djnh vj trI ranli giói, din
tich cc thi1a dt nhô hçp do Nhà nufrc quãn !3
UBND cáo qun, huyn có trách nhiiérn clii dtao rà soát các thüa dt nhô hp,
dã diôu kin dé giao dat, cho thuê dAt; cii th thu sau:
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1. Yêu cu T chirc lam nhiêm vu bi tlur&ng (cao Ban Giái phóng nit bang
qun huyn, Ban Quân 19 Cong trinh xây drng ca bàn cáo qun (Thanh Khé, Hâi
Châu) thrc hin bàn giao qu dAt con lai sau khi da dirac Nhà nthc bi thithng,
giái phóng rnt bang d thrc hin dir an theo quy ho.ch vá cáo Ban Quán 19 dix an
thixc hin bàn giao qu dAt con lai sau khi thi.rc hin dir an, cong trinh (néu co) cho
UBND cáo qun, huyn theo trng dia bàn (cu th ye so 1iu) d tng hcp, rà soát.
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2. Hang ham, UBND cáo phung, x tin hânh rà soát, dé xut, báo cáo
UBND cáo qun, huyn danh milo cáo thüa dAt nhO hp do Nhà nrn5'c quán 19 trên
dja bàn phithng, xà.
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3. Dim IrOn danh muc cáo 1hira dAt nhO hp do Nhà niiót quán 19 ma UBND
cáo qun, huyn tng hccp (T churc lam n1iim vii bi thithng bàn giao, cáo Ban
Quán 19 dr an bàn giao, UBND cáo phirOng, xä cung cp vá don cong dan), UBND
cáo qun, huyn 0111 dao PhOng Tài nguyen và Môi trtx&ng, UBND cáo phuông, xâ
(cong chüc dja chinh - xây drng) pMi hcip vó,i Trung tam K thut Tài nguyen và
Môi tnr&ng tin hành do dac xác djnh vj trI, din tich cita tfrng thüa dAt.
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Diêu 4. Lip, d xut danh myc, cOng b cOng lthai, ly 9 hen ngtrOi dn
no'i cO dt v danh myc và phrong an sr dyng dAt dAi vó'i các thira dat nhO hçp
do Nhâ.nu'ó'c quãn 19
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1. Phông Tài ixguyên và Môi trithng cáo qun, huyên tng hap, phân loai danh
mçtc cáo thi'ra Mt nhO hp do Nhà nir6c quail 19 (theo phii 1c dmnh kern) dáp t'rng dU
cáo tiOu chi dA duc giao dAt, cho thuO Mt theo quy djnh t?i khoãn 1 Diéu 14a Nghij
djnh so 43/2 0 141ND-CP thxçc b sung tai khoãn 11 DiOu 1 Ng11 djnh so
148/2020/ND-CP ngày 18/12/2020 cüa Chinh phil TrOn Co so do, dA xukt phuo'ng
an sà dung dAt d6i vai thàa dAt nhô hep do Nhà nu6'c quán 19, trong dO uu tiOn sir
dung vào mc dIch cong cong. Tnr?ng hcp không s1r dung thrcrc vào myc dIch cong
cong thi thirc hin vic giao Mt cO thu tin sà di,mg dAt, clio thuO dat cho ngithi si
dmg Mt lin k; cx th:

a) Di v6i cáo thüa Mt s dung vào muc dIch cOng ong, thit oh van hOa:
UBND cáo qun, huyn phi liçip v6i Sv Xây dumg nghiOn oiiu quy hoach và nhu
cu sr ding Mt cüa tüng da phuong phü hcrp voi quy hoach chung tai khuvtjc (S
Xây di,mg oó 9 kin bang van bàn trong thi gian không qua 10 ngày kO tii ngày
nhn dixc M so và van bàn dA ngh oàa UBND cáo qun, huyn; nOu qua thi gian
trOn ma Sâ Xây dung không có 9 kin thI xem nhu thông that vói dO xuât cüa
UBND cáo quän, huyn). Trong thai gian không qua 07 ngày kO ti1 ngày nhn duc

3
vn bn cüa S Xây drng, UBND các qun, 1iuyii báo cáo UBND thãnh p1i xern
xt, quy& djnli dê dira qu dt vâo khai thác.
b) DM vOi các thra dt si ding vào cáo rnuc dIch khác
ma duçic Nhâ ntrOc
giao dat có thu tiên sir ding dat, cho thus dAt:
- Tnthng hcip thira dAt có dién tfch nhó hon dién ifoli thi thiu thrçic phép tách
thüa theo quy djith cña UBND thârth ph ma clii tip giáp vâi 01 ngu'O'i si dpng dAt
li&i ha
nhu cu sà
ding thi giao dAt cho ngu&i si ding dAt iian ha do theo quy
djith t?i Nghj dinh s6 148/2020/ND..Cp ngày 1
8/12/2020 càa Chlnh phñ v sfra dAj,
bô sung mt so
Nghi dinh quy d4nli chi tit thi liành Lut Dt dai.
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- Trtrong hçp thfra dAt có din tIch nhô hon din tich tOi thieu &rçic phép tách
thi'ra theo quy djnh cüa UBND thành pha ma tiap
giáp v&i tir 02 nguri sü dpng dat
lien k trâ len thi: Giao dAt thông qua hinh thi'xc dAu giá quyan S: diving
dAt ldii có tü
hai nguäi sà di,ing dAt han ha trO len
có nhu cu sfr dmg thi'ra dAt nha hçp; giao dAt
không thông qua hinh thic dAu giá quyan sà ding dAt dAi vâi cáo trithng hçip chi cO
mt ngl.r&i CO nhu cAu st'r dimg dAt.
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2. Dra trén da xuAt danh muc cáo thira dAt nhó hp do Nba nuc quãn lT
Va
phuang an su
dmg dAt tlieo quy dinh tai khoãn 1 Diu nay, Phông Tài nguyen và
Môi trtrvng các qun, huyn báo cáo UBND cáo qun, huyn thông báo vic lAy
klan dan UBND các phing, xâ. TJBND cáo phung, xà 06 trách n1iim thông tin
vic lAy 32 klan dan
ngu?Yi dan ncyj cO dAt. Hinh thác, ni dung và th&i gian lAy kian
32
duoc time hin nhu san:
a) Vic My

kian duçyc thrc hin bAng hinh thüc My 32 kin bAng van bàn hoc
cht'rc h9p dan, dAng thyi thrc hien niêm yat cong khai danh mic cáo thàa dat nliO
hp do Nhà rnro'c quán 132
ti trç s& UBND các phn&ng, x, t?i dja diam sinh hott
chung cüa khu dan Cu rni có thüa dAt trong danh miic va dãng tái trén trang thông
tin din tfr cia UBND các qu.n, huyên và UBND các phu6ng,
xa.
b) Ni dung M
klan ngni dan gm: danli nnjc các thüa dAt nhO hp do Nhà
nitho quãn 132
và dir klan phuang an s dung dAt dai v6i thüa dAt nhO hp.
c) Thi gian My 32 kian và niém yat cong khai là 15 ngày
lam vic ké tir ngày
bAt dAn niém yat.
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Trong thai gian My 32
klan và niém yat cong khai, ththng hqp ngtthi dan cO 32
idén, kian ngh thi phái diwc tha hiôn bAng van bàn, a1 phãn ánh tiirc tiép hoc to
chüc cuôc hQp tliI UBND các phtr&ng, xà phãi Ip thành van bàn và yéu câu ngi.rOi
dan k37 ten hoàc diam chi xác nhân.
d) Trong thô'i gian không qua 15 (muô'i làm ngày lam
vic ha tir ngày két thOc
vic t chüc M
kian và niém yat cong khai, UBND cáo phu&ng, xã cO tTách
nhiérn:

4
- Lp bién ban itht tinic vic niém yet, tong hQ'p bang van bàn ghi rO so 1ucng
kMn dàng ; lchOng dng 'i, lcMn khác.
- Giái quyt kin nghj lien quan theo thm quyii (nu co). Tnthng hçp cn
thiét, Co van bàn giri PhOng Tài nguyen và Môi tnrông cac qun, huyn d chit tn,
pMi hpp vi các ckrn v có lien quan tip thu, giAi tnmnJi ' kin cüa ngithi dan fbi cO
Mt.
- Tang liçp phwyng tin lira ch9n, báo cáo UBND các qun, huyn.
3. Trong thii gian không qua 07 (bay) ngày lam vic Ice ttr n.gày nhn duc vAn

nh
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bàn cüa UBND các phu&ng xA theo quy ctinh tai khoán 2 Then nay, Phông fli
nguyen và Môi frumg cáo quân, huyén hoàn thin phuo'ng an s(r dpng dat, báo cáo
UBND cáo qu9n, huyn xem xét, phé duyt.
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Diu 5. Cong khai danh mtic các thfra dt va cong khai vic giao dat, cho
thuê dt di vol các thfra dt nhô hep
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1. CAn cr phrnyng an sü diing dt duçrc phê duyt, UBNII) cac qun, huyn gi
ho so' dn S Tài nguyen va MOi trtrO'ng th.m dijnh, trInJi UBND thAnh phO phê
duyt IKO hoach sà ding dAt hang nAm cüa các qun, huyn.
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2. Sau khi I<I hoch sü dmg dAt hang nä.m ducc phê duyt, UBND cáo quin,
huyn có trách nhim cong b Cong khai k hoach sü dwig dat ti trii sO co quail,
trén cng thông tin din tO cOa UBND cáo qu9n,, huyn và. cOng bô cong khai ni
dung k hotch sO dirng dAt có lien quail d&i danli mic các thia dat nhô hcp tai tr1i
sO UBND các phuOng, xà, Vic cong bé cOng khai ducic thijc hin chum nhAt là 15
ngày ké tO ngày ducic cci quan nhà nuOc có thin quyM quyt dinh, phé duyt.
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3. Trn co sO k hoach sO di,ing dAt hAng näm cAn các quân, huyn duçc
UBND thAnh pM phO duyt, UBND cáo qun, huyn cO tiách iThim to chOc vic
giao dAt, cho thuê dAt theo dung quy dinh tai khoàn 11 Diu 1 Ngh djnh
148/20201ND-CP ngày 18/12/2 020 cOa Chinh phU và cáo quy dnh cOa pháp 1ut có
liCri quan.
Chiro'ng III
TO CH15t THVC HIN
f)iu 6. Trách nhim cüa co quan nhA nu'frc
1. SO Tài nguyen Va Moi trtrO'ng chit tn, pMi hçp v6i SO Xây dirng, SO Tài
chinli và cáo SO ngãnh có lion quail t chi'rc kim tra, dOn a6c thirc hin Quy djnh
nay.
2. SO Tài chinh kim tra, thm dinli du toán kinh phi thuc hin cong tác rá sotit,
thông kO, do dac cáo thOa dAt nhO hep do Nhà ni.rOc quãn l dtrcrc tong hqp trong du

5
toán hang riAm cüa UBND các quári, huyén, báo cáo UBND thành ph6, trinh HDND
thanliphô quyt djnh.
3 * U) ban than dan cac quail, huyii có trách nliiém trin khai thic hin quy
dn1i nay.
4.
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Phông Tài nguyen và Môi tnr?mg các qun, huyn có trách nhim giüp U'
ban nhân dan các qun, huyn rà soát, tMng ké, lap, d xut danh
nwc, cong b6
Cong khai y lay
kMn nglxyj dan ncij có dt v danh miic và phrnng an sà dimg dat
dOi vái các thi:ra dat nhO hp do Nhà nuO'c quãn 1 theo dáng Quy dnh nay.
5.
Phông TàI chinh — I( ho.ch các qun, huyn chi ti, phOi hçp v&i Phông
Tài nguyen và M6i trithng giáp Uy
ban nhân dan các qun, huyn 1p d toán kinh
phi thic hin cong tác rá soát, th6ng kê, do dac cáo thfra dt nhO hp do Nhà rniác
quán 1 và tng hcip chung vào di,r toán hang näm ciia do'n vi miith gài S Tài chirih
thm djnh.
6.
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U ban nhân dan cáo phuing, xâ có trách nhim rà soát, dé xuât, báo cáo
U ban nhân các qun, huyn danh muc các thfra c1t nhó hçp do Nhà nu&c quán 1)
trén dja bàn phithng, xâ vâ pMi
hçip vài PhOng Tâi nguyen va Môi trithng các qun,
huyn th chüe thrc hin vic cOng b cong khai,
thy kin cüa nguâi dan nai có dat
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danli niic va phirong an si'r dimg dt di v6i cáo thira dt nhó hçp do NM nu&c
quàn l theo dáng Quy djnh nay.
7.

8.
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Ban Giái phóng mt bang qun huyn, Ban Quán 1' COng trinh xây dirng Co.
bàn cáo qun (Thanh Khê, I-Iái Châu có trách nhini bàn giao qu dat con 1i sau
khi cia
dwic NM nu'âc bci thubng, giái phóng mt bang d thrc hin d? an theo quy
hoach cho U' ban nhãn dan cáo qun, huyn.
Cáo Ban Quán 1' dii an có trách nhiém bàn giao qu dt con lti sau khi thirc
hin dr an, cong frInh (nu co) cho TJ' ban nhân dan cáo qu9n, huyn.

k-

I3i&i 7. DIu khoãn chuyn tip
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Trurng hop cia
dirac ca quan có thm quyn phé duyt phucing an sü dicing dat
di vth cáo thira dt nho hçp do Nhà nuàc quán l iiix&c ngày Quy djnh nay cO hiu
lirc thi hath thi tip tiic thirc hin theo phucmg an cia
duc duyt.
DIu 8. T chiic thtrc hên
Trong qua trinh trin khai thuc hién Quy djnh nay, nu Co vubng mac pliát
sinh, Sb Tâi
nguyen vâ MOi tnthng thng hçp, báo cáo UBND thành ph6 d xem xét
si'ra di, b sung cho phü

G TONG ITO1 DAMI MIJC CAC

Phu itic

TITEA DAT NIEO IIIP DO NIJA NUC QUAN L'
TREN DJA BAN QUN, ITtJYN..
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Hiên trang
st dung dAt
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Diên tich
thira dAt

NguOn g6c
thra dAt
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