
CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tii' do - Hnh phüc 

Dà Náng, ngày 2 tháng nám 2021 

QUYET BINH 
Ban hành Quy djnh mfrc t 1 (%) tInh do'n giá thuê dt trã tin hang nàm; 
don giá thuê dt xây dirng cong trInh ngm; don giá thuê dat di v&i dat 

có mt niró'c trên dja bàn thành ph Ba Nng 

UY BAN NHAN DAN THAMI PHO BA NANG 

Can ct' Lut i'd ch&c ChInh quyn djaphiroi'ig ngày 19 tháng 6 nám 2015, 

Can c Lut tha ddi, bd sung mt so' diu cia Luçt To' chi'c ChInh phi và 
Luit TO chic ChInh quyên djaphu'cing ngày 22 tháng 11 nám 2019; 

Can c Lut Dá't dcii ngày 29 tháng 11 nàm 2013, 
Can cz' Nghj djnh so' 46/2014/ND-CT ngày 15 tháng 5 näm 2014 cza C1hInh 

phü Quy djnh ye thu tiên thuê dat, thuê mt nuc; 
Can cz' Nghj djnh so' 135/2016/ND-CF ngày 09 tháng 9 nárn 2016 cla 

ChInh phi tha dOi, bO sung m2t so' diê'u cia các Nghj djnh quy dfnh ye thu tién th 
ding dat, thu tiên thuê dat, thuê mt nwác; 

Can cvi' Nghj djnh 5d 3 5/201 7/ND-CF ngày 03 tha'ng 4 nám 2017 cia ChInh 
phi Quy djnh ye thu tiên si'r dyng dat, thu tiên thuê dat, thuê mt nwó'c trong khu 
kinh tê, khu cOng ngh cao; 

Can ct' Nghj djnh so' 123/2017/ND-CF ngày 14 tháng 11 nárn 2017 cia 
ChInh phi tha dôi, bô sung mt so' diu cia các Nghj djnh quy djnh ye thu tiên th 
dyng dat, thu tiên thuê dat, thuê mat nzthc; 

Can cvi' Thông tu' so' 77/2014/TT-BTCngày 16 tháng 6 nám 2014 cia B5 
tru'ó'ng Bç5 Tài chinh Hu'óng dan mót so Diêu cia Nghj djnh 56 46/2014/ND-CT 
ngày 15 tháng 5 nm 2014 cia GhInh phi Quy djnh ye thu tiên thuê dat, thuê mçt 
nu'ó'c; 

Can ci Thông tu so' 333/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 nám 2016 cza Bc5  
tru'ó'ng B5 Tài chInh tha dOi, hO sung mç5t sO diêu cza Thông tu' so 77/2014/TT-
BTCngày 16 thang 6 nam 2014 hu'áng dan mt sO dieu cza Nghi dfnhsO 
46/2014/ND-CF ngây 15 tháng 5 näm 2014 cia ChInh phi Quy dfnh ye tiên thuê 
dat, thuê mt nwO'c; 

Can cii' Thông tu' so'89/2017/TT-BTCngay 23 tháng 8 nam 2017 cia B5 
trzthng Bç5 Tài chInh hu'áng dan mt so' diéu cüa Nghj djnhsO 35/2017/ND-
CF ngày 03 tháng 4 nám 2017 cüa C'hInh phi quy djnh ye thu tiên th dyng dat, thu 
tién thuê dat, thuê mt nithc trong khu kinh tê, khu cOng ngh cao; 

Can c Thông tic so' 11/2018/TT-BTC ngày 30 thang 01 nám 2018 cza B5 
trzthng Bç3 Tài chInh tha dOi, ho sung mt sO diêu cia ThOngtu' sO 77/2014/TT-
BTC ngày 16 tháng 6 nám 2014 cia B5 Tài chInh Hwó'ng dan m7t sO diêu cia 
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Nghi d/nh so' 46/2014/ND-CF ngày 15 tháng 5 ndm 2014 cza ChInhphz Quy dinh 
ye thu tiên thuê dat, thuê mat nu6c; 

Thu'c hiên kiln cza Thành zy tai Thông báo sl 70-TB/TUngày 09 tháng 3 
nàin 2021 ye kêt luan cia Thuth'zg trrc Thành zy Dà Náng Nàng lien quan den vic 
diêu chinh tj l % tInh don giá thué dat trén d/a bàn thành phô Dà Näng, 

Theo d nghi ca Sâ Tài chInh thành ph6 Dà N&ig tgi T& trInh sl 31/TTr-
STC-GCS ngày 26 tháng 3 nàm 2021 và j kiên cza các zy viên UBND thành phO 
(tçii Phiêu ldyj kiên dInh kern Cong van sO 818/VP-KTngay 26/3/2021,). 

QUYET DINH: 

Diu 1. Pham vi diu chinh 

Quyt djnh nay quy djnh müc t' lé (%) tInh dan giá thuê dt trã tin hang 
nàm không thông qua hInh thi'rc du giá, xac dnh giá khi diem 

tie dâu giá quyên 
sir dung d& thuê trã tiên thuê dat hang nàm; dan giá thuê dat xây drng Cong trInh 
ngâm (khong phái là phân ngâm cüa cong trInh xay dirng trén mt dat) theo quy 
dinh Luât Dat dai; dan giá thuê dat dOi v6i dat có m.t nii&c thuc nhóm dat quy 
djnh tai Diêu 10 Lut Dat dai trén dja bàn thành phô Dà Nang. 

Diu 2. IMi tu'qng áp ding 
1. T chi.'rc kinh M, dan vj sir nghiêp cOng 1p tr chü tài chInh, dan vj vu 

trang nhân dan, to chüc nuâc ngoài có cht'rc nãng ngoi giao, doanh nghip có vOn 
dâu tir nu'óc ngoài, ngi.thi Vit Nam djnh cu i nrnc ngoài, hO gia dInh, cá nhân 
duo'c Nha nuo'c cho thuê dat, cong nhan quyên sü diing dat thuc tru?ng hçip phâi 
nôp tiên thuê dat theo quy dinE cüa Luât Dat dai và Nghj djnh so 46/201 4/ND-CP. 

2. T chrc, Ca nhan di.rac cho thuê dt d thixc hiên dir an du tu trong Khu 
cOng ngh cao Dà Nng theo quy djnh cüa pháp luat 

ye dat dai. 
3. Ban Quân l Khu cong nghe cao và các khu cong nghip Ba Nng và các 

ca quan, to chüc, cá nhan thirc hiên nhiêm vi quàn 1 nhà nu6c có lien quail. 
4. Các co' quan, t chüc, cá nhan khac có lien quan. 

9 A A _. p A 9 A A Bieu 3. Ty le phan tram (%) tie tinh do'n gia thue dat tra tien thue dat 
hang nm 

1. T 1 phn tram (%) d tIn.h dcm giá thuê dt ngoài kbu cong nghip, khu 
cOng ngh cao 

a) T i phn trAm (%) d tInE dan giá thuê d.t trâ tin hang näm trén dja 
bàn thành phô là 1%. 

b) T 1 phn trAm (%) d tInh dan giá thuê d.t trà tin hang nArn áp diing 
dôi vi dat thuê dé khai thác dat dôi, khai thác da xay dimg và dat thuê dé khai thác 
khoáng san khác là 3%. 

c) T 1 phn trAm (%) d tinh dan giá thue dt trà tin hang nAm áp dirng 
dôi v&i dat sir diing vao m1ic dIch san xuât nOng nghiép, lam nghip, nuôi trông 
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thüy san; dat sü dirng vào lam mAt bang san xu.t, kinh doanh cüa dir an thuc 
ngành nghê uu dâi dâu tu theo quy dinh cüa ChInh phü; dôi vi dat thuc dja bàn 
các xâ Hôa Phü, Hôa BAc, Hôa Ninh là 0,5%. 

2, T lé phn tram (%) d tInh dorn giá thuê dt trà tin hang nAm trong Khu 
cong ngh cao Dà NAng là 1%. 

Diêu 4. Do'n giá thuê dt d xây dirng cong trinh ngm 

1. Di v&i dAt d xây dirng cong trInh ngm (lthông phài là phn ngm cüa 
cOng trInh xây diing trên mt dat) 

a) Tru&ng hop thuê dAt trã tin thuê dAt hang 11Am: don giá thué dAt bang 
30% dan giá thuê dat trén be mat vâj hInh thüc thuê dat trà tién thuê dat hang näm 
có cüng miic dIch sà ding. 

b) Trung hop thué dAt trà tin môt 1n cho câ th&i gian thué: dan giá thuê 
dat bAng 30% dan giá thuê dat trén be mt vói hInh thüc thuê dat trà tiên thuê dat 
mt Ian cho cá thai gian thuê có cüng m%lc dIch sfr diing và thôi htn sfr diing dat. 

2. Dôi vOi dAt xây dung cong trInh ngm gn vói phn ng6 cong trInh xây 
d1rng trên mt dat ma có phân diên tIch xay dirng cong trInh ngâm vuct ra ngoài 
phân din tIch dat trên b mat có thu tin thuê dAt thI don giá thué dat cüa phân 
din tIch xay dirng cong trInh ngm vuo't them nay duçic xác djnh theo quy djnh tai 
Klioân 1 Diêu nay. 

Diu 5. Don giá thuê dAt dA vói dAt có mt nu*c 

Dan giá thuê dAt có mat nuc thuôc nhóm dAt quy djnh tai  Diu 10 Lut Dat 
dai ducic xác dinh nhu sau: 

1. Di vói dAt có mt nuOc tai dja bàn các xA Hôa Ninh, Hôa Bàc, Hôa Phü 
thuc huyên Hôa Vang; phn diên tIch dAt có mt nuc si'r diing vào mic dIch san 
xuât nông nghiêp, lam nghiêp, nuoi trng thüy san; dat có mt niróc si.'r diing lam 
mat bAng san xuât, kinh doaith cüa dir an thuc lTnh virc u'u dAi dâu tu, lTnh v1rc dc 
bit da dau tu theo danh muc do ChInh phü quy djnh thI don giá thuê dat có 
mt nuóc d'lr?c xác djnh bng 50% dan giá thuê cüa loai  dat có vj trI lien kê có 
cüng mic dIch sir dimg. 

2. Di vâi dAt có mat nithc thuôc do thj, trung tam thuang mai,  djch v11, dâu 
môi giao thOng, khu dan cix tp trung có khà näng sinh igi dc bit, có lcii the trong 
vic sfr ding dat lam mat bAng san xut kinh doanh, thuang mai  và djch vii Va các 
trinmg hop không thuc pham vi quy dinh ti Khoãn 1 Diêu nay thI dan giá thuê 
dat có mt nixâc duçrc xác djnh bAng 60% don giá thuê cüa loi dat có vj trI lien ké 
có cüng miic dIch sfr diing. 

Diu 6. Diu khoãn thi hành 

1. Quy& djnh nay có hiêu lire thi hành k tir ngày. tháng 4.. nAm 2021 và 
thay the các Quyêt dinh sO 49/2014/QD-TJBND ngày 17/12/2014 cüa UBND thành 
phô ban hành Quy djnh ye mi.c t' lé (%) tInh dan giá thuê dat, müc thu dOi vâi dat 
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xây dung cong trInh ngâm, müc thu di vói dAt có mt nixoc ngoài khu cong 
nghip, khu cong ngh cao, don giá thuê mt nuâc trên dja bàn thành phô Dà 
Näng; Quyêt djnh so 2 0/20 17/QD-TJBND ngày 19/6/2017 Süa dOi, bô sung QuyOt 
djnh sO 49/2014/QD-UBND ngày 17/12/20 14 cüa UBND thành phO ban hành quy 
djnh ye müc t' 1 (%) tmnh dan giá thuê dat, mic thu dôi vói dat xây dmg cong 
trInh ngâm, mirc thu dOi vi dat có mat nuóc ngoài khu cOng nghip, dan giá thuê 
mt nuâc dôi vâi các tO chüc, cá nhân trong nuc và nrnic ngoài trên dja bàn thành 
phô Dà Nng và Quy& djnh s 12/2019/QD-UBND ngày 14/02/2019 cüa UBND 
thành hô Quy djnh ye müc t' 1 phân tram (%) dé tInh dan giá thuê dat trâ tiên 
thuê dat hang nàm trong Khu cOng nghê cao thành phô Dà Näng. 

2. Xfr 1 chuyn tip 

a) Di v6i các tnrmg hap duoc Nhà nuó'c cho thuê dAt trá tin thuê dAt hang 
näm và dang trong chu k' on djnh dan giá thuê dAt thI duçic áp ding mirc t' 1 
phân tram (%) tai Quyêt djnh nay cho thô'i gian con lai  ci:ia chu k' on djnh don giá 
thuê dat. Khi hét chu k' on djnh, thuc hin diêu chinh dan giá thuê dat theo chInh 
sách và giá dat ti th0i diem diêu chinh. 

b) D& vth các tnring hap dn hn diu chinh dan giá thuê dAt truôc thii 
diem Quyêt djnh nay có hiu 1irc thi hành nhung co quan nhà nuórc có thâm quyén 
chua thirc hin diêu chinh dan giá thuê dat thI vic diêu chinh dan giá thuê dt 
thrçc thirc hin theo quy djnh tai Quy& djnh nay. 

Diu 7. Chánh Van phOng UBND thànl-i pM Dà Nng; Giám dc các S: 
Tài chInh, Tài nguyen và Môi trung, Xây dirng; Trung ban Ban Quàn 1 khu 
cOng ngh cao và các khu cong nghiêp Dà Nng, Ciic tnrOng Ciic Thuê; Giám dôc 
Kho bac Nlià mr&c; Chü tjch UBND các quân, huyn; Thu tru'&ng các S, ban, 
ngành; các to chüc và cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh 
này./. V 
Noi nh?In: 
- VAn phông ChInh phü; 
- Các B: TC, TN&MT, XD, TP; 
- TVTU, U HDND TP; 
- Doàn DBQH TPDN; 
- Vi Phap ch - B îàí chInh; 
- Ciic Kiêrn tra vAn ban QPPL-B Tir pháp; 
- Chü tjch và các Phó Chü tjch UBND TP; 
- Chánh VAn phông UBND TP; 
- Các Phó Chánh VP UBND TP; 
-SôTuphAp; 
- Ciic Thus, KBNN; 
- Các Sâ, Ban, Ngành, MTTQ, foAn th TP; 
- BQL KCN cao và các khu Cong nghip Dà Nng; 
- UBND các qun, huyn; 
- Cong thông tin din tir TPDN; 
- VAn phOng UBND TP; 
- Luu: VT, STC. 
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