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UY BAN NHAN DAN

CONG HOA XA 1191 CHU NGI-IIA VIT NAM
Bc1p-Tiydo-Hnh phñc

THANH PHO oA NANG
S& qjso/UBND-sXD

Dà Näng, ngày 0 1i thángAlnám 2020

V/v tip nhn don thuê chung
cix thuôe s hü'u Nba nuâc
trén dja bàn thành phô

KInh giri:

- Uy ban Mt trn T quc Vit Narn thành ph;
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- Cáo s&, ban, ngành;
- UBND cáo qun, huyn, phu'ô'ng, xà;
- Cáo hi doàn th trên dja bàn thành ph&
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Xét nôi dung Cong van s 7098/SXD-QLN ngày 06/10/2020 cüa S& Xây
dirng v vic báo cáo tInh hInh quán 19, sir drng chung Cu trên da bàn thânh phô
và thông báo k& 1un tai cuc h9p giao ban Chü tjch và cáo Phó Chü tjch ngày
20/10/2020, Chi tjch UBND thành ph có 9 kin nhu sau:
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1. Tip t1ic trin khai thrc hin Cong van s 320/UBND-SXD ngày
14/01/2019 cüa UBND thành phô v chü tnrang tarn drng tiêp nhn don dê nghj
thuê can h chung Cu thuc si hQu Nlhà nithc kê tü ngãy 15/01/2019.
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2. Thng nht chü truong tip nhân don thuê can h chung cu thuc s hüu
Nhà nu'âc dôi vói cáo tnthng h9p thuc din gia dInh nguYi có cong vâi cách
mng dã ducic Co quan có thâm quyn cOng nhan trên dja bàn thành phô Dà
Nàng, dam bâo dáp lmg day dü các diu kin quy djnh tai Quyêt djnh 4533/QDUBND ngày 18/8/2017 cüa UBND thành ph và không dñi-ig ten quyên si:r diing
dat &, quyên sâ hQ'u nhà & trên dja bàn thành phô.
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3. Giao S& Xây drng (ccr quan Thithng tryc Hi dng xe't duyçt chung czt)
tiêp nhn don, phôi hçip vói các don vj lien quan kirn tra, xác mirth hoàn cánh
thirc tê các truäng hçxp có don dê nghj nêu tai Miic 2 Cong van nay, tong hcip báo
cáo Hi dông xét duyêt chung cu nhà a xã hi trén dja bàn thành phô, trInh
UBND thành phô xem xét, quyt djnh.
Nhn di.rcic van ban nay, d nghj Thu tru&ng cáo co quan, don vj lien quan
triên khai thuc hien./.K
]Voi n/i in:

- Nhu trên;
- TT: TU, HDND Tp (b/c);
- Cong thông tin din tü Tp;
- Báo Dà Nang;
- Lini: VT, DTDT, SXD.
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Lê Trung Chinh

