
NGHỊ QUYẾT
Quy định diện tích nhà ở bình quân khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở 

hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố Đà Nẵng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, 
KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011 - 2016, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Căn cứ Luật Cư trú và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú;
Căn cứ Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn 
đến năm 2030;

Sau khi nghe Tờ trình số 10357/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2013 của 
UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Nghị quyết quy định diện tích nhà ở bình 
quân khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành 
phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các vị đại biểu HĐND 
thành phố,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quy định diện tích nhà ở bình quân khi giải quyết đăng ký thường trú 

vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố Đà Nẵng, như sau:
1. Đối với các phường thuộc quận Hải Châu, Thanh Khê: diện tích bình quân 

20m2 sàn/01 người;
2. Đối với các phường, xã thuộc các quận, huyện còn lại: diện tích bình quân là 

15m2 sàn/01 người.
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.
Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức chỉ đạo, thực hiện Nghị 

quyết này theo đúng quy định của pháp luật.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm 

kỳ 2011 - 2016, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2013./.
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