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THÔNG BÁO
Về việc đăng ký di dời nhà ở, sắp xếp dân cư 

theo Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 
của HĐND tỉnh Quảng Nam

Căn cứ Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh 
quy định cơ chế, chính sách sắp xếp, ổn định dân cư miền núi Quảng Nam, giai 
đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh về 
việc triển khai thực hiện Nghị quyết 23/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy 
định cơ chế, chính sách sắp xếp, ổn định dân cư miền núi Quảng Nam, giai đoạn 
2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của UBND huyện 
Hiệp Đức về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp 
xếp ổn định dân cư theo Nghị quyết 23/2021/NQ-HĐND của HĐND và phòng, 
chống sạt lỡ đất tại các điểm/khu dân cư trên địa bàn huyện Hiệp Đức, giai đoạn 
2021 - 2025; 

Ủy ban nhân dân xã Thăng Phước thông báo về việc đăng ký di dời nhà ở, 
sắp xếp dân cư theo Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của 
HĐND tỉnh, như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Hộ gia đình cần phải di dời, bố trí dân cư để ổn định 
lâu dài và hộ chỉnh trang nhà ở tại chỗ.

2. Điều kiện: 
a) Hộ gia đình cần phải di dời, bố trí dân cư để ổn định lâu dài (hộ di dời 

chỗ ở), bao gồm:
- Hộ gia đình vùng thiên tai cần phải di dời (gồm: Hộ gia đình mất nhà ở, 

đất ở do sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, sụt lún đất; hộ gia đình sống ở vùng có nguy 
cơ sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, ngập lũ nguy hiểm).

- Hộ gia đình ở vùng đặc biệt khó khăn (gồm: Hộ gia đình sống phân tán; 
hộ gia đình sống ở các khu vực xa xôi, hẻo lánh không có điều kiện để đầu tư xây 
dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, không đảm bảo điều kiện phát triển sản xuất, ổn 
định đời sống).

b) Hộ gia đình di dời nhà ở tại chỗ để chia sẻ đất ở cho hộ gia đình thuộc 
Mục a của Thông báo này (gọi tắt là hộ chỉnh trang tại chỗ).

3. Điều kiện hỗ trợ: Hộ gia đình có nhà ở riêng phải di chuyển nhà đến nơi 
ở mới theo quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
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4. Mức hỗ trợ: 
a) Đối với hộ di dời nhà ở: Tối đa không quá 125.000.000 đồng/hộ và bố 

trí đất ở theo quy hoạch khu dân cư mới, khu xen cư có diện tích tối thiểu 
150m2/hộ.

b) Đối với hộ chỉnh trang nhà ở: Tối đa không quá 65.000.000 đồng/hộ.
5. Thời gian đăng ký: Hộ gia đình có nhu cầu gửi Đơn đăng ký cho Trưởng 

thôn trước ngày 05/01/2022. Trưởng các thôn tổng hợp và gửi về UBND xã (qua 
ông Lương Công Hiền, công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi 
trường xã) trước ngày 07/01/2022. 

(Có mẫu Đơn đăng ký kèm theo).

Vậy, yêu cầu Trưởng các thôn thông báo rộng rãi để Nhân dân được biết 
và thực hiện. Sau thời gian trên, mọi vấn đề liên quan đến việc đăng ký di dời 
nhà ở, sắp xếp dân cư theo Nghị quyết 23/2021/NQ-HĐND UBND xã sẽ không 
xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:
  - TT Đảng ủy, TT HĐND xã;                           
  - CT, PCT UBND xã;
  - Các ngành, MT, các đoàn thể xã;
  - Trưởng các thôn;
  - Cổng TTĐT xã;
  - Niêm yết tại UBND xã;
  - Lưu: VT, ĐC-XD

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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