UY BAN NHAN DAN
THANH PHO BA NANG
S6: if /2019/QD-UBND

CONG IIOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dôc lap - Tir do Hnh phc
Dà Näng, ngày Cd tháng 3 näm 2019

QUYET D!NH
Ban hành Quy djnh rnt s ni dung v thu hi tt (Mi vó'i dir an dâu tir
vi phm pháp lut ye (Mt dai trong khu cong ngh cao và dr an dâu tu
không thra lât vào sfr diing, chm dira dat vào sfr ding trong
khu cong nghip trên dja bàn thành phô Ba Nhg
UY BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG
Can ci'Ludt Td chz,c chInh quyn d.iaphu'o'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015;
Can czLuçUDâ'tdaingày29 tháng 11 nàm 2013;
Can c Nghj djnh so' 43/2014/ND-CF ngày 15 tháng 5 nám 2014 cia ChInh phi
quy dinh chi tiêt thi hành m3t sO diu cza Lu42t Dat dai;
Can cz'Nghj djnh so' 01/2017/ND-CF ngày 06tháng 01 nãin 2017cia chInhphi
si'a äOi, bO sung rnçt sO Nghj djnh quy djnh chi tiêt thi hành Luat Dat dai,
can cz' Thông tu s6 30/2014/TT-BTNMTngày 02 tháng 6 nãm 2014 cia Bó
tnthng Bó Tài nguyen và MOi tru'&ng quy djnh ye ho so' giao dat, cho thuê d04 chuyên
miic dIch silt ding dat, thu hôi dat;
Xe't dé' ngh/ c?a Trzthng ban Ban Quán l Khu cOng ngh cao và các khu cOng
nghip Dà Náng tçsi To' trinh so 1157/TTr-BQL ngày 30 tháng 5 nám 2019 và Cong van
so 1850/B QL-QL QHXD ngày 2 0/8/2019.
QUYET BJNH:
Biu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy dlnh mt S6 ni dung ye thu hôi
dt doi vài di.r an dâu tu vi phm pháp 1ut v dat dai trong khu cong ngh cao và dir an
dâu tix không dim dat vào sir dicing, cham dixa dat vào s1r diing trong khu cong nghip trên
dja bàn thành phô Dà Nãng.
Biu 2. Quyt dnh nay có hiu lirc thi hành k tr ngày .J... thang .L närn 2019.
Ban Quan 1 Khu cong ngh cao và cáo khu cong nghip Dà N.ng chju trách nhiGrn chü
tn, tO chrc triên khai, hixâng dan, kirn tra. don doe thirc hin quyêt djnh nay.
Biu 3. Chánh Van phàng Doàn•Dai biu Qu6e hi, Hi (Mng nhân dan và Uy ban
nhân dan thànli phô; Giám dôc Sâ Tài nguyen và Môi trtrirng; Tri.thng Ban Quân 1 Khu
cong ngh cao và cáo ithu cong nghip Dà Nng; Chü tjch Uy ban nhân dan các qun,
huyn; Thu truâng cáo ec quan có lien quan; Chü tch UBND cáo phung, xã; cáo chü
d.0 tii, cáo tO chrc, cá nhân có lien quan chju trách nhirn thi hành quyêt djnh này./"
No'inhin:
- Van phông Chi11h hU;
- B ICe hoach và Dâu tir;
- Vi phá che - B Tài nguyen và Môi tru'ông;
- Ctc Kiern tra van bàn QPPL (BQ Tir phap);
- f11U, U HDND TP;
- Chü tjch, các PCT UBND TP;
- CVP Doân DBQH, HDND và UBND TP;
- Toà an nhân dan TP;
- Các SÔ, ban, ngành, doàn the;
- UBMTTQVN TPDN;
- UBND các qun, huyn, phu'àng, xà;
- Cong Thông tin in tr TP (de cong khai van bàn);
- Luu: VT, DTDT.4,ç0
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CONG HOA xA HOT CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tr do - Hnh phñc
QUY PJNR

Mt s6 ni dung ye thu hi dt di vó'i dir an du tir vi phm pháp 1ut ye dat dai
trong khu cong ngh cao và d an du tir không dua dt vào sfr diing, chm thra
dat vão sü' diing trong khu cOng nghip trên dla bàn thành phô Ba Näng
(Ban hành kern theo Quyêt djnh so ..JZ.../2019/QD-UBND
ngày ..OJ... tháng ...9.. närn 2019 cia UBND thànhphô)

Diu 1. Phim vi diu chinh
Quy djnh nay quy ctjnh mt s ni dung v thu hi dt di vi các dir an
d.0 tu trong ithu cong ngh cao vi phm pháp lust ye dat dai quy dnh tai Khoãn
1 Diêu 64 cña Lut Dat dai 2013 và thu hôi dat dôi vOi các dir an dâu tu trong
khu cong nghip không dira dat vào sfr ding, chm dua dat vào sir diing theo
quy djnh tai Khoàn 36, Diêu 2Ngh djnh so 01/2017/ND-CP ngày 06 tháng 01
näm 2017 cüa ChInh phü sira dOi, bô sung mt so Ngh dnh quy djnh chi tiêt thi
hànli LutDât dai (sau day gi làNghj djnh so 01120171ND-CP) s1ra dôi bô sung
Diêu 51 Nghj djnh 43/20141ND-CP ngày 15 tháng, 5 näm 2014 cüa ChInh
phü quy cljnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lu.t Bat dai (sau day gi là Ngh
dnh so 43120 14/ND-CP), nhu sau:
1. Di vói khu cOng ngh cao: Thu hi dt dã cho thuê d& vâi trithng
hcip ngtrôi sr diing dat có hành vi vi phm pháp 1ut ye dat dai quy djnh tai
các diem a, b, c, d, e, g và i Khoàn 1 Diêu 64 cüa Lut Dat dai 2013.
2. D&i v&i khu cOng nghip
a) Thu hM d.t trong truing hçip bênthuê lai d.t thçrc hin dir an du tu
trong các khu cong nghip ma không dua dat vào sr d1ing, chm dua dat vào sir
diing so vói tiên d sir diing dat dã giao kêt trong hçip dông thuê laj
dt trong khu cong nghip vói doanh nghip du tu kinh doanh k& cu ha t.ng;
b) Thu hi d.t trong truOng hçip ben thuê laj dt thçrc hin dir an d.0 tu
trong cáo khu cOng nghip truàc ngày 03 tháng 3 nàm 2017 ma ben thuê 1i d.t
không dua dat vào s diing, chm dua dat vâo si diing 36 tháng so vói tiên d
si'r dçmg dat d giao kêt trong hcip dông thué lai dat ho.c qua thai han 36 tháng
kê tr ngày cap Giay chcrng nhn quyên sir diing dat hoc Giây chng nh.n
quyén sr dçing dat, quyên s& hthi nhà & va tài sn lthác gän lien vi dat dôi vi
truô'ng hqp cáo ben không có giao ket ye tiên d dua dat vào si dng trong hqp
dOng thue lai dat ma ithOng dua dat vào sr diing hoc cham dua dat yào sir dung.
3. Vic thu hi d.t quy djnh tai Khoán 1 và Khoàn 2 Diu nay không áp
dçing dOi vó'i tmng hçp bat khã. kháng quy djnh tai Khoàn 1 Diêu 15 cüa Nghj
dinh sO 43/20 14/ND-CP cii the nl'iu sau:
a) Do ãnh hithng trirc tip cüa thiên tai, thãm hça mOi tri.thng;

'4/

2
b) Do ânh hi.r&ng trirc tip cüa hôa ho?n, djch bnh;
c) Do ânh hithng trrc tip cüa chin tranh;
dnh. d) Các triRing hçip bt khâ kháng khác do Thu tng ChInh phü quyt
Diu 2. D6i twçing áp diIHg
1. Ngithi sir diing dt trong Khu cong ngh cao Dà Ning có hành vi vi
phm pháp 1ut ye dat dai quy djnh ti các diem a, b, c, d, e, g và i Khoãn 1 Diu
64 cüa Luât Dat dai.
2. Ben thuê lai dt thc hin dir an du tix trong các khu cOng nghip
ma không thra dat vào str dçing, chm dua dat vào si:r ditng
tjefl d su
dçing dat d giao kêt trong hcrp dông thuê lai dat trong khu cong nghip vói
doanh nghip dâu tu kinh doanh lcêt thu h. tang trr truèng hçTp bt khá kháng
quy djnh tai Khoán 1 Diêu 15 cüa Nghj djnh so 43/2014/ND-CP.
3. B en thuê lai dt thiic hin d an du tu trong các khu cong nghip truc
ngày 03 tháng 3 nàm 2017, trr trung hqp bat khà kháng quy djnh tai Khoàn 1
Diêu 15 cüa Nghj djnh so 43/2014/ND-CP ma:
a) K]iông dira dt vào si:r ding, chrn dua dt vào sü dçing 36 tháng so vâi
tiên d sir diing dat d. giao kêt trong hçip dông thuê lai dat;
b) Qua thi han 36 tháng k tir ngày cp Giy chung nhn quyn si ding
dat hoc Giây chüng nhn quyên sir dicing dat, quyên s& hu nhà và tài sn
khác gàn lin vi dat dôi v&i trumg hgp các ben không có giao kêt ye tiên d
dua dat vào sir diing trong hgp dông thuê 'ai dat ma lchông dua dat vào sü,
diing, chm dua dat vào s1r ding.
4. UBND thành ph, Sâ Tài nguyen và Môi truô'ng, Ban Quân 1 Khu
cOng ngh cao và các khu cong nghip Dà Nàng, các doanhnghip dâu tu kinh
doanh kêt câu h. tang khu cOng nghip trên dja bàn thành phô Dà Nng.
f)iu 3. Các trtr&ng hqp thu hi dt do vi phm Lut Dt dai
Thu hi dAt do vi pham Lut Dt dai thirc hin theo quy dnh tai Khoàn 1
Diêu 64 Lut Dat dai 2013, c1i the nhu sau:
1. S diing dAt không dung m1ic dIch d dixçic Nhà nithc giao, cho thuê,
cong nhn quyên sü diing dat và dã b xir pht vi pham hanh chInh ye hành vi s'tr
ding dat không dung miic dIch ma tiêp t'ic vi pham;
2. Ngthi sü dung dAt cé " hüy hoai dAt;
3 Dt duqc giao, cho thuê không dung di tuçrng hoc không dung thm
quyên;
4. Dt không thrçc chuyn nhuçing, tang cho theo quy djnh cua Lut nay
ma nhn chuyên nhuçing, nhn tng cho;
5. Dt duçic Nba nrn9c giao d quãn 1 ma d bj 1n, chim;
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6. D.t lthông di.rçic chuyn quyn sir dung dt theo quy ctjnh cüa Lu.t nay
ma ngi.thi sr drng dat do thiêu trách nhiêm dê bj lan, chiêm;
7. Ngithi sü d%lng dt không thc hin nghi'a vii di v6i Nhà nuic và Ctä bj
x phat vi pham hành chInh ma không chap hành;
8. Dt trng cay hang nàm không duçc sfr dimg trong thôi hn 12 tháng
lien tiic; dat trông cay lâu nàm không duuc sir dung trong thai hn 18 tháng lien
tilc; dat trông rtrng không thrçic sr ding trong thai han 24 tháng lien tiic;
9. Dt ducic Nhà nithc giao, cho thuê d thçrc hin dir an du tirmà không
dixcic si:r dung trong th?yi han 12 tháng lien tiic hoc tiên d sr dging dat ch.m 24
tháng so vâi tiên d ghi trong dr an dâu tu ké tir khi nhn bàn giao dat trên thirc
dja phài dua dat vào sir ding; trtthng hcp không dua dat vào sr dyng thi chü dâu
tu dixçc gia han ding 24 tháng va phâi np cho Nba nuc khoãn tiên tuong
ing vi mic tiên sir ding dat, tiên thuê dat dôi vâi thi gian ch.m tiên d thxc
hin dir an trong thai gian nay; bet thai han ducic gia han ma chü dâu tu vn
chua dua dat vào s diving thI Nhà nu&c thu hôi dat ma khÔng bôi thi.thng ye dat
Va tài san gàn lien vói dat, tth tnr&ng hçp do bat khã kháng.
Biu 4. Trinh tr, thu tiic thu hi dt di vôi tru'ô'ng hqp ngu'ôi sIr
dung dt có hành vi vi phrn pháp 1ut v dt dai trong Khu cong ngh cao
Thirc hin theo quy djnh tai Diu 66 Nghj djnh 43/20141ND-CP, ci th
nhu sau:
Truông hçip vi pham pháp 1ut ma phài thu hM dat, ldii h& thai hiu xi
phat vi pham hành chInh theo qu.y djnh ciia pháp 1ut ye xir 1 vi pharn hành
chInh thI nguô có thâm quyên xir phat co trách nhim 1p bien bàn ye vi phm
hành chInh dê lam can cr quyêt djnh thu hôi dat.
Trueing hcip vi pham pháp 1ut v dt dai không thuc trithng hçip bi. xf
phat vi pham hành chInh theo quy dnh cüa pháp lut ye xfr phat vi pham hành
chinh trong 11th v1rc dat dai thI biên bàn xác dlnh hành vi vi phm phài có di
din cüa Uy ban rthn dan cap xâ lam chüng d lam can ci quyêt djnh thu hôi
dat và duc 1p theo quy djnb sau day:
1.B an Quàn 1 Khu Cong ngh cao và các ithu cong nghip Dà Nng theo
dôi, kim tra phát hin hành vi vi pham pháp 1ut tai các diem a, b,, c, d, e, g và i
Khoàn 1 Diêu 64 cüa Lut Dat dai 2013. Trong thai han 02 ngày kê tü ngày phát
hin vi phm, Ban Quán 1 Khu cong ngh cao và các khu cong nghip Dà Näng
thông bao bang van bàn cho S& Tài nguyen và Môi trithng ãê to chrc thanh tra,
iciem tra.
2. Trong thôi han 05 ngày, k tr ngày nh.n di.xgc thông Mo, S Tài
nguyen và MOi trirông phôi hqp vi các dan vj lien quan to chüc kiêm tra, thanh
tra d xác djnh hanh yi vi pham quy dnh tai các diem a, b, c, d, e, g và i Khoàn
1 Diêu 64 cüa Lut dat dai.
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3. Trong thai han lthông qua 07 ngày, k tir ngày 1p biên bn vi phrn,
biên bàn lam vic, S& Tài nguyen và Môi truèiig tharn miru Uy ban nhân dan
thành phô thu hôi dat.
H sa d nghj thu hi dAt thrc hin theo Khoàn 1, Diu 12 Thông tu
30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014, bao gôm:
a) Biên bàn v vi phm hânh chInh di vâi hành vi vi pham thuc tnr&ng
hcip quy djnh tai các Diem a, b và e Khoàn 1 Diêu 64 cüa Lust Dat dai (dã có
khi xir phat vi phm hành chInh);
b) Biên bàn lam vic d xác dnh hành vi vi phm thuc trithng hçp quy
djnh tai các Diem c, d, g và i Khoàn 1 Diêu 64 cüa Li4t Dat dai (d có khi thirc
hin kiêm tra, thanh tra xác djnh vi phm hành chInh);
c) Giy chüng nhan quyn sr dung dAt ho.c Giy chtrng nhn quyn s&
hftu nba & và quyên sr dçing dat & hoc Giây chirng nhn quyên sir dirng dat,
quyên sâ hüu nhà & và tài sn khác gàn lien v6i dat hoc giây t ye quyên sir
diing dat quy djnh tai Diêu 100 cüa Lu.t Dat dai và Diêu 18 cüa Ngh djnh so
43/2014/ND-CP (nêu có);
d) Biên bàn xác minh thirc da do Si Tài nguyen và Môi trithng l.p (nu
có);
d) TrIch hic bàn d dja chInh thi:ra dAt hoc trIch do dja chInh thia dAt;
e) T? trinh kern theo d1r thào quy& djnh thu hi dAt theo Mu s 10 ban
hãnh kern theo Thông tu nay 30/2014/TT-BTNMT.
4. Trong thai han 10 ngàyk tr ngày nh.n dü h sa hgp l do S Tài
nguyen và Môi tri1ng trInh, Uy ban nhân dan thành phô ra quyêt djnh thu hi
dat cüa ben thuê dat giao cho Ban Quãn l Khu cong ngh cao và các khu cong
nghip Dà Nàng quàn l, sr diing dat theo quy dnh cüa pháp 1u.t.
5. Vic x1r 1 tiñ thüê dAt, tài sãn gn 1in vai dAt, chi phI dAu
tu vào dat con lai thirc hin nhu dôi vói tnthng hcTp Nhà nuó'c thu hi dAt theo
quy djnh cüa pháp lut ye dat dai.
6. Tnr?rng hqp nguôi bj thu hM dAt lthông chip hnh quy& dj,nh thu hi
dat, Ban Quàn 1 Khu cong ngh cao và các khu côngnghip Dà Nng kiên nghi.
Uy ban nhán dan thành phô chi dao tO chác cuông chê thirc hin thu hOi dat theo
quy dnh tai Khoàn 3 Diêu 66 Ngh djnh sO 43/2014/ND-CP.
Diu 5. TrInh tir, thu tic thu hi dt di v&i trithng hqp không dua
dat vào sfr ding, chm tiên d sfr diing dat so vO'i tiên d dã giao kêt trong
hqp dng.thuê 1,i dt trong các khu cong nghip
1. Doanh nghip dAu tix kinh doanh kt cu h thng khu cong nghip 1p
*
hO so báo cáo kern theo danh sách nhth1g trirng hp không dua dat vào sir
dçing, ch.rn dua dat vào sir drng sau khi cO van bàn yêu câu ben thuê lai dat dua
dat vào si.r ding dôi vOi cac trtthng hcp không dua dat vào si diing, ch.m d1ra
dat vào sr diing so vâi tiên d dã .giao kêt trong hcrp dông thue dat, thue lai dat.

5

Truèng hqp ng1xi sir diing dt thuê lai dt truóc 03/3/2017, thè'i gian d xác
djnh hành vi không &ra dat vào s'ir diing hoc chum dua dat vào sir ding thirc
hin theo Diêu 51 Nghj djnh 43/2014/ND-CP duçic sra dôi bô sung tai Diem 8,
Khoán ,36, Diêu 2 Nghj djnh 01/20171ND-CP. Trong thd han 03 ngày kê tr
ngày kêt thác kiêm tra, g1ri báo cáo den Ban Quán 13 Kim cong ngh cao và các
khu cong nghip Dà Nng, S& Tài nguyen và Môi tnrô'ng, Uy ban nhân dan
thành phô, Bt Kê hoach và Dâu tu và B Tài nguyen và Môi tru&ng.
H sa báo cáo bao gm:
a) Báo cáo kern theo danh sách các truô'ng hçip không thra dt vào 5ir dçing
hoc ch.m dua dat vào sir diing so vâi tiên d dâ giao kêt trong hcip dông thuê
1.i dat;
b) Van bàn yêu cu ben thuê lai dt thirc hin các bin pháp d diia dt
vào si:r dçing cüa doanh nghip dau tu kinh doanh kêt câu ht tang khu cOng
nghip dOi v&i ben thuê lai dat;
c) TrIch luc bàn d dja chIiih hoàc trIch do bàn d dja chInh din tIch dt
không dua vào sr ding.
2. S Tài nguyen và Môi trithng chü tn, phi hcip vói Ban Quân 1 Khu
cong ngh cao và các ithu cong nghip Dà Näng, doanh nghip dâu ti kinh
doanh két câu h. tang khu cong nghip to chirc thanh, kiêrn tra trong thôi han 05
ngày ké tfr ngày nhn duçc báo cáo.
3. Sau khi có kt 1u.n thanh tra, kim tra, trong thii han 07 ngày, S Tài
nguyen va Môi trung l.p ho s dê nghj thu hOi dat trInh UBND thành phô.
sa d nghj thu hi dt thirc hin theo Khoân 1, Diu 12 Thông tu
30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/20 14, bao gm:
a) Báo cáo kim tra hoc kt 1un thanh tra xác djnh hành vi vi phm pháp
-lult ye dât4ai-cüa bên-thu&1ai-dâtkèrn theo Biênbn lam vic-xác djnh-hành vi
vi phrn;
b) Báo cáo cüa doanh nghip d.0 tu kinh doanh k& cu ha t.ng khu cong
nghip kern theo danh sách ben thuê lai dat không dLra ât vào sir diing, ch.rn
dua dat vào sü dyng so vi tiên d dã giao ket trong hgp dOng thuê lai dat;
c) Van bàn yeu cu ben thue lai dt thirc hin các bin pháp d dira dt
vào sir diing cüa doanh nghip du tu kinh doanh ket câu ha tang khu cong
nghip dOi v&i ben thuê lai dat;
d) Giy chi'rng nhn quyn sir dyng dt hoc Giy ching nhn quyn si:r
dng dat và tài san khác gän lien vâi dâthoc giây t v quyen sü' ding dat quy
djnh tai Dieu 100 cüa Lut Dat dai và Diêu 18 cüa Nghj dI± sO 43/2014/ND-CP
(nêu có);
d) Hçp dng cho thue lai dat;
e) Bien bàn xác minh thrc dia do S& Tài nguyen và Môi truèng 1p (nu
có);
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f) TrIch luc bàn d dia chInh hoàc trIch do bàn d da chInh thü'a d.t;
g) Th trInh d nghj thu hi dt do S& Tài nguyen và Môi truông 1p kern
theo dir thâo quyêt djnh thu hôi dat cüa Uy ban nhân dan thành phô.
4. Trong thi han 10 ngày k tr ngày nhn dugc h so do Sâ Tài nguyen
Va Môi tnrng trInh, UBND thành phô ra quyêt djnh thu hôi dat cüa ben thuê lai
dat giao cho doanh nghip dâu tix kinh doanh kêt câu ha tang ithu cong
nghip quãn 1, xay dyng phuong an si ding dat theo quy djnh cüa pháp luat.
Diu 6. Trách nhim cüa Ban Quãn I Khu cOng ngh cao và các khu
cong nghip Ba Nng
1. Di vói Khu cong ngh cao
a) Quàn 1 qu5' dAt d thu hi;
b) Khi k hcp dng cho thuê dAt phài xác djnh c1i th tin d s1r dçing dAt
tiiang rng vOi tiên d thirc hin dir an dâu tu và bin pháp xir 1 nêu ben thuê
dt không dua dat vao sir diing ho.c chrn tiên d sir diing dat so vth tiên dO sir
dçtng dat dã giao kêt trong hçp dông;
c) Thi.thng xuyên 1cim tra, theo dôi, don dc ben thuê dAt thra dAt vào sir
dirng theo dung tiên dO dâ giao kêt trong hçip dông;
d) Rà soát, l.p danh sách các tri.th'ng hçxp ngithi sà diing dAt có hành vi vi
phm pháp 1ut ye dat dai quy djnh tai các diem a, b, c, d, e, g và i Khoàn 1 Diêu
64 cña Luât Dat dai;
d) Phi hçip vOi S Tài nguyen và Môi tnrng và các SO', ngành Co lien
quan thirc hin vic thanh tra, kiêm tra báo cáo Uy ban nhân dan thành phô xem
xét, xr 1 các hành vi vi pham pháp 1ut ye dat dai theo quy dnh cüa pháp 1ut;
e) Hngnam, Co trách nhim báo cáo Uy ban nhân dan thành ph, Tng
cuc Quàn ly dat da va_cong bô_côg 1chi thêntch dâtchiz&oho thué trongKhu
cong ngh cao trén trang thông tin din tr cüa Ban Quàn 1 Khu cong ngh cao
va các ktiu cong nghip Dà N.ng, Uy ban nhãn dan thành phô và cüa Tong cic
Quàn 1 dat dai.
2. Di vói các Khu cOng nghip trên da bàn thành ph
a) Thithng xuyên kim tra, theo dôi các doanh nghip dAu tu kinh doanh
kêt cu h. tang khu cong nghip thrc hin trách nhim cüa don vj dôi vOi khu
cong nghip do don vj lam chü dau tu theo quy dnh tai Khoãn 1, Diêu 5, Quy
djnh nay;
b) Thung xuyên kim tra, theo döi, dOn dc các doanh nghip thuê 'a
dAt trong các ithu cong nghip dua dat vào sir dçing theo dung tien dO dàng k;
c) Truông hcip doanh nghip dAu tu kinh doanh k& cu ha tng khu cong
nghip khOng thixc hin dung, day dü trách nhim cua don vj theo quy dnh tai
Khoàn 1, Diu 5 Quy djnh nay, Ban Quân l' Kim cOng ngh cao và các khu
cong nghip Dà Nkg chju trách nhirn rà soát, 1p danh sách cac trixô'ng hcp
không dua dAt vào sir ding, chm dim dat vào sir diing so vO'i tiên dO sr dçing
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dt d giao k& trong hop dng thuê lai dt trong các lthu cong nghip, báo cáo
Uy ban nhân dan thãnh phô xem xét, xir 1 theo quy djnh;
d) Báo cáo (Jy ban nhãn dan thánh ph xern xét, xr 1 theo quy djnh d&
vó'i trung hçip doanh nghip dâu tu kinh doanh k& câu h. tang khu cong nghip
khOng thrc hin ding, day dü các trách nhirn quy djnh t.i Khoán 1, Diêu 5,
Quy dnh nay;
d) Ph6i hcip vói Sâ Tài nguyen và Môi tnrng và các dan vj có lien quan
thanh tra, kiêm tra các vi phm v dat dai theo quy djnh cüa pháp luQ.t
Biu 7. Trách nhim ella các S&, ngành, Uy ban nhãn dan các qun,
huyn, Uy ban nhân dan các xã, phuông và doanh nghip du tu' kinh
doanh kt cãu h tang khu cong nghip
1. S Tài nguyen và Môi truèng
a) ChütrI, pMi hcip vâi Ban Quan l Khu cong ngh cao và các khu cOng
nghip Dà Nàng, các Sâ, ngânh có lien quan, doanh nghip dâu tu kinh doanh
kêt cau h tang khu cOng nghiép to chüc kiêm tra, thanh tra các trumg hçxp vi
phm pháp lut ye dat dai trong khu Cong ngh cao, các truông hcip khOng dua
dat vào sr diving, chm dua dat vào sir ditng so vói tiên d d. giao kêt trong hcp
dông thuê lai dat vâi, doanh nghip dâu tu kinh doan.h ket câu h tang trong các
khu cOng nghip;
b) Thanf miru, d xut Uy ban nhân dan thành ph thu hi dat, giao lai
cho doanh nghip dâu tir kinh loanh ket câu ha tang khu cOng nghip quán l;
c) Chi daop nhat, chinh l ca s& dO 1iu dt dai, h sa dja chInh; thu
hOi Giây chüng nhn quyên sfr ding dat ho.c thông báo Giây chng nhn quyên
sir dung dat không con giá trj pháp l dôi vói trung hç'p ngithi sfr ding dat
không chap hành vic np lai Giây ching nhn quyên sir dirng dat;
-d)-ch.u-tri,ph&hqp_vo.i eác-ca .quan-có-liên q.uan thee •dir dOn-d ki6
tra vic thrc hin Quy djnh nay và dnh kS' hang nàm báo cáo kêt qua thirc hin
ye Uy ban nhân dan thành phô.
--

2. Si K hoach va Du tix, Si Cong thuo'ng, S& Xây drng, Uy ban nhân
dan các qun, huyn, Uy ban nhân dan các x, phu&ng: Phôi hcip vói S? Tài
nguyen và MOi tru&ng, Ban Quãn 1 Khu cong ngh cao và các khu cOng nghip
Dà Nng trong vic kiem tra, thanh tra các trithng hcip vi pham pháp li4t ye dat
dai trong khu cong ngh cao, không dua dat vào sir d11ng, chm dua dat vào sir
ding so vi tiên d dã giao kêt trong hçp dô'ng thuê lai dat vói doanh nghip dâu
tu ldnli doanh kêt câu ha tang trong các khu Cong nghip.
3. Doanh nghip du tu kinh doanh kt c.0 ha tAng ithu cOng nghip
a) Thirc hin theo quy djnh tai Khoãn 5, Khoãn 6 Diu 51 Nghj dnh s
43/20141ND-CP, sra dôi bô sung tai Khoãn 36, Dieu 2 Nghj dnh 01/2017/NDCP;
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b) Thông báo Hp dng thuê 1i dt gia doanh nghip du tu kinh doanh
kêt câu h.tâng khu Cong nghip vói ben thuê lai dat bet hiu 1irc sau khi Quyet
djnh thu hOi dat cüa Uy ban nhân dan thành phô có hiu lirc thi hành;
c) Quän 1 qu5 dt d thu hi; xäy dirng phucing an cho thuê 1i dt nhrn
dua dat vâo sir dicing có hiu qua, tiêt kim; có trách nhim kiêrn tra, theo dôi,
don dOc ben thuê 1i dat dira dat vào sir ding theo dCing tiên dO d giao kêt trong
hçp dOng;
d) Xir 1 quyn và nghTa vii có lien quan véd ben thuê 1i dt theo quy djnh
cüa pháp 1ut ye dan sir.
Diu 8. Diu khoãn thi hành
Trong qua trInh thrc hin, nu có khó khàn, vuó'ng mc các Sâ, ban,
ngânh, Uy ban nhân dan các qun, huyn và doanh nghip dâu tu kirth doanh ket
cu h. tang khu cOng nghip kp thai phán ánh ye Uy ban nhân dan thành phô
(qua S Tài nguyen và Môi trung, Ban Quãn 1 Khu Cong ngh cao và các 1dm
cong nghip Dà Nng) dê tong hqp,)ao cáo Uy ban nhân d thành phô xem xét
sira dôi, bô sung cho phü hcp.I
UY BAN NHAN DAN
HU 'ticH.
Flu 11C

Dng Vt Dung

