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UY BAN NHAN DAN
THANH PHO oA NANG

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tu' do - Hnh phüc

S& 115k /QD-UBND

Dà Ncng, ngày 0-1 tháng O näm 2019

.. QI ANII .
A A
Phe duyçt Be an sir diing tai san cong vao mic dich cho thue
cüa Bão tang Biêu khãc Chám
A

CHU TICH UY BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG
Can cir Lust T chüc chInh quyn dja phisng ngày 19 tháng 6 nãm 2015;
Can cü Lut Quân 1, sr dicing tài san cong ngày 21 tháng 6 näm 2017;
Can cü Nghj djnh s 151/2017/ND-CP ngày 26 tháng 12 näm 2017 cüa
ChInh phü quy djnh chi tiêt mt so diu cüa Lut Quãn 1, sir diing tài san công;
Can cü Thông tu s 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 näm 2017 cüa B
tru&ng B Tài chInh ye vic huOng dn mt sO ni dung cüa Nghj djnh so
151/2017/ND-CP ngày 26 tháng 12 näm 2017 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt
mQt so diêu cUa Lut Quàn 1, si'r diing tài san công;
Xét d nghj cüa Si Van hóa và Th thao tai Th trmnh s&56'/TTr-SVHTT
ngày T /8/2019 ye vic phé duyt dê an sir diing tài san cOng vào miic dIch cho
thuê cüa Bâo tang Diêu khàc Chäm kern theo Dê an so 81/DA-BTDKC ngày
27/5/2019 cüa Bão tang Diêu khAc Chäm, Cong van so 193/CV-Cty ngày
07/8/2019 ye vic gia han thai gian Co hiu lirc sir d1ing Cht'mg thu thâm djnh
giá cüa Cong ty Co phân Thâm djnh giá và djch vi1 tài chInh Dà Näng và kiên
thâni djnh cüa SiTài ehInh tai Cong van so 2600/ STC-GCS ngày 29/7/20 19 ye
vic thäm djnh Dê an cho thuê tài san cOng tai Bão tang Diêu khäc Chàm và Thu
vin Khoa h9c tong hcp;
QUYET B!NH:
Diu 1. Phê duyt D an si.'r diing tài san cong vào miic dIch cho thuê tai
Bâo tang Diêu khäc Chäm vOi các nOi dung nhu sau:
1. Ten D an: Si'r dung tài san cong vào miic dIch cho thuê tai Bâo tang
Diêu khäc Chäm.
2. Dan v 1p và thrc hin D an: Bâo tang Diêu kh.c Cham Ba Nng.
3. Tài san cong si'r ding vào miic dIch cho thuê
a) Khu nhà ban hang kru nim có din tIch sir diing 100 m2 nm & vj trI
cong ra vào cüa Bào tang dung 2/9, trong do cO 2 gian mi gian 50 m2
- Diên tIch cho thuê là lOOm2.
- Miic dIch cho thuê: cho thuê kinh doanh khai thác ban hang km nim
phitc vçi khách tham quan nhàm phát huy cOng suât và hiu qua sà ding tài san,
tránh lang phi, huy dng nguôn 1rc xã hi, cung
them djch vii cho du khách
cap

dn tham quan bào tang
b) Khu san vix?in nAm a cng ra vào duông 2/9, rng 100 m2, có cay xanh
cô thii cho bong mat.
- Diên tIch cho thuê là 40 m2
- Miic dIch cho thuô: cho thuê khai thác kjnh doanh djch vi cà phê — giái
khát két hçip müa Chäm, nh.c ciii dan tc phiic v11 khách tham quan và quân
chüng nhân dan
c) Thai han cho thué là 5 näm. H& th&i han cho thuê thI t chtrc du giá lal
theo quy djnh hin hành.
d) Phixang thüc thirc hin: Du giá rng rAi.
e) Giá khô'i dim d du giá cho thuê: 486.790.000 dng/01 nm (Bn tram
tam mixai sáu triu, bay tram chin muai ngàn dông). Mcrc giá trên dA bao gôm
thuê giá trj gia tang.
4. Phi.rang an tài chInh
714

a) Giá cho thuê là giá trüng du giá (khong th.p han giá khâi dim d
giá): dam bão tinh dung và day dU các khoãn chi phi hqp l thuê và các nghia v11
tài chInh khác vai nhà nuóc, dông th?yi có thu nh.p.
b) HInh thüc thanh toán: Thanh toán hang nám.
c) Thai gian k hqp dng: Trong thai han 10 ngày k tir ngày d.0 giá th
công, Bão tang Diêu khàc Chàm và dan vj trig dâu giá phài k)" hçip dông thuê
tài san.
d) Thanh toán tin thuê tài san:
+ D& vói nàm thu nht: Trong thai gian 10 ngày k ti'r ngày k h9pdng
thuê tài san; don vj trüng dâu giá phäi thanh toán day dü so tiên trüng dâu giá
cüa nãm thu nhât.
+ Tir nám thir hai trcl di: Don vj tnng du giá thanh toán tin thuê tài san
hang näm theo giá trCing dâu giá vào ngày k hçip dông cüa nàm dâu tiên.
d) Quãn 1, sCr diing s tin thu dirçc: S tin thu duçic tir vic cho thuê tài
san, sau khi chi trã các chi phi hcip l có lien quan, thirc hin nghia vi tài chInh
dôi vâi nhà nithc (np thuê, tiên thuê dat,...); phân con lai thrqc quân l, sr
ding theo quy djnh cüa Chinh phü ye Ca chê tài chInh cüa don vj sir nghip cong
1p t1r dam bào chi thithng xuyên.
Diu 2. Trách nhiêm và t chüc thuc hin
1. Giao Bão tang Diêu khc Chäm thrc hin các ni dung sau:
- T chuc dAU giá cho thuë tài san theo quy dnh tai Nghj dj.nh s
151/20171ND-Cp nay 26/1 2/20 17 cüa ChInh phU quy djnh chi tiêt mt sO diêu
cüa Luat Quàn l, s1r diing tài san cong và pháp lut ye dâu giá tài san dam bâo
cOng khai, mirth bach, hiu qua, tránh lang phi.
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- K hqp dng cho thuê tài san v&i dan vj trüng du giá thuê tài san. Thirc
hin dung cáo quy djnh ye vic cho thuê tài san công, cáo quy djnh khác có lien
quan và kiên cüa Sâ Tài chInh tai Cong van so 2600/ STC-GCS ngày
29/7/2019.
- Co trách nhim ké khai và nôp cáo khoán thu& nghi'a vi tài chInh khac tü
vic cho thuê tài san theo quy djnh cüa Lut Quán 1 thuê; np tiên thuê dat cho
nhà rnxâc doi vOl phân din tIch nhâ, dat sr diing vào miic dIch cho thuê theo
quy djnh t?i Khoán 3, Diêu 3 Nghj djnh so 123/2017/ND-CP ngày 14/11/2017
ca ChInh phü ye sfra doi, bô sung mt so diêu cüa cáo Nghj djnh quy djnh ye
thu tiên sà diing dat, thu tiên thuê dat, thuê mt nixOc.
- Theo dôi, phi hçip, giám sat vic sO diing tài san cOa dan vj truing Mu giá
theo dung miic dIch diiçic phê duyt trong Dê an và nêu ti Khoân 3 Diêu 1
Quyêt djnh nay. Sau khi het thOi gian cho thué, yêu câu dan vj tring dâu giá
hoàn trã nguyen trng tài san cong dê quãn 1 theo quy djnh.
- Co ca ch& ch tài xO l trong trithng hqp dan vj thuê tài san không thirc
hin dOng, day dO và kjp thOi vic thanh toán tiên thuê tài san và cáo quy djnh
khác trong hçip dông.
- Trong qua trInh trin khai thrc hin D an, nu có nhüng thay di v ni
dung dê an thrc phê duyt, Báo tang Diêu khäc Chàm có trách nhim báo cáo
bang van bàn cho SO Van hóa vá The thao dé xem xét trInh Uy ban nhân dan
thành phô vá chi duçic thirc hin nhimg thay dôi do sau khi có van ban thông
nhât cOa Uy ban nhân dan thành phô.
2. Giao SO Van hóa và Th thao
- HuOng dan, kim tra, giám sat Bão tang Diêu khc Chäm thirc hin cac
ni dung tai Diêu 1; Khoân 1, Diêu 2 cOa Quyet djnh phê duyt Dé an sO dçing
tài san cong vào miic dIch cho thué dâ di.rçic phê duyt.
- Chju trách nhim xem xét, thm djnh, báo cáo v nMng d xut, d nghj
cOa Báo tang Diêu khàc Chain trong th&i gian thirc hin Dê an, trInh Uy ban
nhân dan thành phô cho kiên chi dto.
Diu 3. Quyt djnh nay cO hiu 1irc k tO ngày k
Diu 4. Chánh Van phông Doan di biu Quc hi, Hi dng nhân dan và
Uy ban nhân dan thành phô; Giám doe các SO: Van hóa và The thao; Tài chInh,
Tài nguyen và Môi tru&ng; Giám dôc Kho bac Nba nixOc Dà Nang; Giám doe
Báo tang Diêu khãc Chäm và Thu trtr&ng cáo ca quan, dan vj lien quan cn cO
Quyet djnh thirc hin./J0/
Noinhân:
- Nhir Diôu 4;
- Luu: VT, SVHTT.
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