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QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi, bổ sung quy định mức hỗ trợ tiền thuê nhà tại Điều 49 Quyết 

định số 63/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBNDthành phố 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ  Luật đất đai  ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai ;
Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất  ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường  tại Tờ trình số 60/TTr-

STNMT ngày 14 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 49 của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 
khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết 
định số 63/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND thành phố như sau :

“Điều 49. Hỗ trợ tiền thuê nhà

       1. Trường hợp hộ chính thuộc diện giải toả đi hẳn đã bàn giao mặt bằng, không ở 
nhà tạm hoặc thuê nhà chung cư thì được hỗ trợ tiền thuê nhà 1.800.000 ( Một triệu 
tám trăm ngàn ) đồng/tháng. Thời gian được hỗ trợ tiền thuê nhà tính từ ngày bàn giao 
mặt bằng đến khi được bố trí tái định cư thực tế theo thông báo của đơn vị giao nhà, 
đất ( đất tái định cư, nhà chung cư, nhà liên kế). Trường hợp số ngày hỗ trợ tiền thuê 
nhà không chẵn tháng, nếu ≤ 15 ngày thì tính tròn ½ tháng, nếu > 15 ngày thì tính tròn 
01 tháng. Trường hợp hộ được bố trí nhiều lô đất tái định cư thì chỉ giải quyết hỗ trợ 
tiền thuê nhà đối với lô đất nhận thực tế đầu tiên.

         Khi hộ nhận đất tái định cư thực tế được hỗ trợ tiếp 06 tháng tiền thuê nhà trong 
thời gian xây dựng nhà ở kể từ thời điểm nhận đất thực tế.

       2. Hộ chính có từ 10 (mười) nhân khẩu thường trú trở lên được hỗ trợ tiền thuê 
nhà bằng 1,5 (một phẩy năm) lần so với mức quy định này.



       3. Hộ phụ được hỗ trợ tiền thuê nhà với mức 1.500.000 (Một triệu, năm trăm ngàn) 
đồng/tháng. Thời gian được hỗ trợ theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

       4. Trường hợp đã được UBND thành phố phê duyệt hỗ trợ tiền thuê nhà trước ngày 
01/01/2016 nhưng đến ngày 01/01/2016 chưa hết thời gian hỗ trợ thì khoảng thời gian 
kể từ ngày 01/01/2016 trở về sau được áp dụng mức hỗ trợ quy định này. Giao Hội 
đồng bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng dự án trình UBND thành phố phê duyệt 
lại mức hỗ trợ đối với các trường hợp này.

       5. Đối với các dự án đặc thù UBND thành phố có chủ trương giải quyết hỗ 
trợ tiền thuê nhà thì áp dụng mức hỗ trợ theo văn bản cá biệt của  UBND thành phố” 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười)ngày kể từ ngày ký và được 
áp dụng kể từ ngày 01/01/2016

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Sở Tài nguyên 
và Môi trường; Sở Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân 
dân thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ 
đất thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các phường, xã; Thủ trưởng các đơn vị  và cá 
nhân  có liên quan căn cứ Quyết định thi hành ./.
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