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CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Bc 1p - Tij do - Hinh phüc

S&)o-IQD-UBND

Dà Nng, ngày J.z tháng O nám 2021

QUYET BJNH
V vic h trç nhân dp Th Nguyen dan Tan Sfru 2021 di vói h giäi toã
các diy an trén da bàn thành ph Ba Nng
CHU TICH U' BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG
Can cz'cLuçt T6 chic Chinhquyn djaphwoiigngày 19/6/2015;
Can cj2' Lut tha ddi,• M sung rnç3t s6 diu cüa Luçt Td chtc ChInh phz và
Lut To chzc chInh quyên djaphwo'ng ngày 22/11/2019;
Gán ct' Quy& djnh s 38/2017/QD-UBND ngày 30/11/2017 cza y ban
nhán dan thành phô ye vic ban hành qui djnh v bói thu'àng, ho tr và tái djnh
cu khi Nhà nithc thu hOi dat trên dja bàn thành phO Dà Náng,
Theo chz truvng th6ng nhá't cña C/n tich và ca'c Phó C/ui tich UBND
thành phO tal buOz hop giao ban ngay 12/01/202 1 ye vzêc hen quan den ho trc'
nhán djp Têt Nguyen dan Tan S'nt 2021 dOi vó'i hç5 giái toá các dy an trCn dja
bàn thànhphô,
QUYET BJNH:
Diu 1. Phê duyt h tra nhân dip T& Nguyen dan Tan Si:ru 2021 dôi vói
h giài toã các dr an trên dja bàn thành phô Ba Nng nhu sau:
1. H trçi 800.000 ding/hô (Tam tram ngàn dong/h) cho h giái toã di
han là h chInh và hO phii (co ho sa den bü ye nba ó riêng hoc cing chung thira
dat thu hôi cüa ho chinh nhi.rng chira duo'c tách thüa) dã bàn giao mt bang
thuOc mOt trong các tnthng hcp du&i day; trir cac hO dâ có chü truong chuyên
doi bô trI dat tái djnh ci.r thi.rc té ithixng có cam két ch vj trI' dáng k truàc day:
a) HO dang & tm tai nhà a khu chung cuhoc nhà tam do Nhà nithc quân
1 trong thñ gian ch? bô trI 'tái dinh cii thrc tê (ké cá h bj ci.rO'ng chê thu hôi
dat).
b) I-1 dang dt.rçc h trçi tin thuC nhà trong thai gian ch b trI tái djnh cii
thirctê.
c) Ho dang drnic giao dt & hoác nba •& chung cii thirc tê (chi tInh d'i vói
lô dat, nhà a chung cii dau tiên hoc duy nhât trong tiêu chuân bô trI tái djnh cii)
ti'r ngày 15/11/2020 den ngay 11/02/2021 (k Ca' h dugc h trg tiên thuê nhà
mOtlân). \
2. Không hó trçl dôii các tnii&nghqp sau:•

a) HO thuOc d& tuqng tai dim a Khoàn .1 dã duqc b trI tái djnh Cu thirc
tê tü ngày 15/11/2020 v trrn9c nh'irng chua bàn giao lai nhà chung cu hoc nhà
tam.
b) HO thuOc d& tuqng ti dim b Khoàn 1, dâ duc thông báo mi nhn
dat haäc nhà & chung cii thi.rc té trén các phung tin thông tin di ch'iing
nhi.rng dâ qua th&i h?n 30 (ba muai) ngày kê ti'r ngày thông báo nhi.rng không
lien h den c quan chi'r näng dé giài quyêt.
a

Diu 2. Tarn di'rng bàn giao mt bang di vói các hO có nhà dang i thvc
s1r và tic hin to chirc cuong.chê thu hôi dat tr ngày 27/01/2021 (nhàm ngày
15/12 Am ljch 2020) den ngày 26/02/2021 (nhäm ngây 15/01 Am ljch 2021).
Dôi v&i các dir an dc thü, giao HOi dng Bôi thi.thng, h trg và tái dnh cii dir an
dé xuât ci the tiên dO bàn giao mt b.ng, báo cáo UBND thành phô xem xét.
A

A

A

Dieu 3. Trach nhiçrn qua cac ben lien, quan:
1. Giao T chirc lam nhim vi bi thu&ng qu.n huyn 1p danh sách h
trq theo dung doi ti.rclng quy djnh ti Diu 1 Quyêt djnh nay và trrc tiêp chi trà
tü nguôn kinh phi bôi th'ir&ng h trçi ciia dir an lien quan theo quy djnh.
2. Dé,i vói hO giái tOa thuOc di tuang h trçi theo Diu 1 Quyt djnh nay
dang & t?i các khu chung cii do Trung tam Quãn 1 và Khai thác nhà Dà Nàng
quan ly, giao Trung tam Quan ly va Khai thac nha Da Nàng xac nhân thông tin
gi'ri To chirc
nhim vii bOi thithng qun huyn lien quan thirc hin chi trà.
lam

nhim v bi thu&ng
3. Sau khi thrc..hin chi h tn xong,'.T chüc
quQn huyn Ip danh sách ciii the, báo cáo Phông Tài nguyen và Môi trirng qun
co s& quyêt toán
huyn thâm tra, trInh UBND qun, huyn phê duyt dê
theo quy djnh; dmi vj nào chi không di'ing dOi tuçxng chu trách nhim tr thanh
toán.
lam

lam

Diu 4. Quy& djnh nay cóhiu1irc thrc hiê.n k tü ngày k.
Diu 5. Chánh VAn phông UBND •thành ph, Giám dc các Sâ: Tài chInh,
Tài nguyen và Môi tnu?mg, Giám doe Kho bac Nhà nu&c Dà NAng, Chü tjch
UBND cac qun, huyn; Giám d6c Trung tam Phát trien qu dat thành phô,
Giám dôc Trung tam Quàn l và Khai thác nhà Dà Nng, Giám doe Ban Giãi
phóng m.t bang các qun, huyn: Ngfl Hành San, San Trà, Cam L, Lien Chieu,
Hôa Yang, Giám dôc Ban Quân l dii an D.tttu Xây dmg các qun: Hãi Châu,
lien. quan cAn cü Quyet djnh
Thanh Khê; Thu tnu&ng các dan vj và Ca nhan
thirc hin./.
co

Ncii nhan.
- Nliix Diêu 5;

- TTTU, U FIDND TP (báo cáo);
- CT và PCT UBND TP;
- CVP và các PCVP;
- Cn TTDT TP;
- Ban Tip Cong dan TP;
- Luu: VT, DTDT.—

