
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-SXD Đà Nẵng, ngày       tháng 02 năm 2023 

THÔNG BÁO 
Về việc điều chỉnh nội dung hướng dẫn thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu  
nhà nước đối với người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố  

Ngày 04/11/2020, UBND thành phố ban hành Công văn số 7250/UBND-
SXD thống nhất chủ trương tiếp nhận đơn thuê căn hộ chung cư thuộc sở hữu 
Nhà nước đối với các trường hợp thuộc diện gia đình người có công với cách 
mạng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Quyết định 4533/QĐ-
UBND ngày 18/8/2017 của UBND thành phố và không đứng tên quyền sử dụng 
đất ở, quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn thành phố. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Xây dựng ban hành Thông 
báo số 8042/TB-SXD ngày 12/11/2020 về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê nhà 
ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước đối với các trường hợp thuộc diện người có 
công với cách mạng trên địa bàn thành phố. 

Thực hiện quy định của Luật Cư trú năm 2020, Pháp lệnh Ưu đãi người 
có công với cách mạng năm 2020, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 
30/12/2021 của Chính phủ, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của 
Chính phủ và nội dung trao đổi của Công an thành phố tại Công văn số 
170/CATP-P.QLHC ngày 30/01/2023, Sở Xây dựng thông báo điều chỉnh nội 
dung hướng dẫn thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước đối với người có công 
với cách mạng trên địa bàn thành phố như sau: 

1. Đối tượng đăng ký thuê nhà ở xã hội  
Đối tượng thuộc diện người có người có công với cách mạng được hỗ trợ 

thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 99 
Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ, gồm: 

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; 
- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa 

tháng Tám năm 1945; 
- Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 
- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 
- Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; 
- Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước 

ngày 31/12/1993; người hưởng chính sách như thương binh; 
- Bệnh binh; 
- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; 
- Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ 

quốc tế bị địch bắt tù, đày; 
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- Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm 
nghĩa vụ quốc tế; 

- Người có công giúp đỡ cách mạng; 
- Thân nhân liệt sĩ. 

2. Điều kiện đăng ký thuê nhà ở xã hội 
- Có đăng ký hộ khẩu và thường trú liên tục tại thành phố Đà Nẵng đủ 07 

năm trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ; 
- Chưa có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng; trường hợp có nhà ở những đã bán thì chỉ xem xét khi đủ 05 năm 
kể từ khi bán nhà; 

- Chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội; chưa được hưởng 
chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại thành phố Đà Nẵng. 

3. Thành phần hồ sơ  
- Đơn đề nghị thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước (Mẫu số 1A đính kèm1).  
- Các giấy tờ kèm theo (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản 

gốc để đối chiếu) gồm: 
+ Giấy xác nhận thông tin về cư trú (theo Mẫu CT07 - Thông tư 56/TT-

BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an), trong đó có xác nhận thời gian đã đăng 
ký thường trú tại thành phố Đà Nẵng2; 

+ Giấy tờ liên quan đến chính sách người có công với cách mạng đã được 
cơ quan có thẩm quyền công nhận; 

+ Các giấy tờ liên quan khác (nếu có). 

4. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở 
Xây dựng (Ô số 26, 27 - Tầng 1, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 
đường Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng). 

5. Thời gian giải quyết: 60 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

 Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan 
được biết, thực hiện theo đúng quy định./. 

Nơi nhận: 
- HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 
- UBND các quận, huyện, phường, xã; 
- Công an thành phố, quận, huyện, phường, xã; 
- Báo Đà Nẵng, Cổng TTĐT thành phố; 
- Trang TTĐT, Tổ TN&TKQ Sở Xây dựng; 
- Lưu: VT, QLN (H).                                                         

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 

Phùng Phú Phong 

 
 
 

                                           
1 Mẫu đơn được đăng tải, niêm yết tại Trang TTĐT Sở Xây dựng (https://sxd.danang.gov.vn/), Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở 
Xây dựng và UBND các phường, xã. 
2 Theo nội dung trao đổi của Công an thành phố tại Công văn số 170/CATP-P.QLHC ngày 30/01/2023, công nhân liên hệ và 
đề nghị Công an phường, xã xác nhận thời gian đã đăng ký thường trú tại thành phố Đà Nẵng khi cấp Giấy xác nhận thông 
tin về cư trú (theo Mẫu CT07 - Thông tư 56/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an). 
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