
UỶ BAN NHÂN DÂN  

QUẬN SƠN TRÀ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-QLĐTh 
V/v tiếp nhận hồ sơ đăng ký  

mua nhà ở xã hội 

Sơn Trà, ngày       tháng 01 năm 2022 

  

        Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận Sơn Trà;  

- UBND các phường.  
 

UBND quận Sơn Trà nhận được Thông báo số 64/TB-SXD ngày 

06/01/2022 của Sở Xây Dựng về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã 

hội tại khối nhà B2 và E3 thuộc dự án Khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa 

Khánh; với các nội dung chính sau: 

1. Thông tin căn hộ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội đợt 

này 

- Số lượng: 173 căn hộ (172 căn tại khối nhà B2, 01 căn tại khối nhà 

E3).  

- Diện tích căn hộ: 63,96m2 ÷ 69,96m2 .  

- Giá bán bình quân căn hộ (đã bao gồm thuế GTGT 5%, chưa bao gồm 

chi phí bảo trì 2%): 9.417.000 đồng/m2 (Đính kèm Bảng giá bán chi tiết).  

2. Đối tượng được đăng ký mua nhà ở xã hội 

Người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng.  

3. Điều kiện được đăng ký mua nhà ở xã hội  

- Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa có quyền sử dụng đất ở, 

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.  

- Có đăng ký hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng hoặc tạm trú 

01 năm trở lên tại thành phố Đà Nẵng (đối với trường hợp tạm trú tại thành 

phố Đà Nẵng thì phải có bản sao giấy xác nhận đăng ký tạm trú và giấy xác 

nhận đóng bảo hiểm xã hội từ 01 năm trở lên tại thành phố Đà Nẵng).  

- Không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp 

luật về thuế thu nhập cá nhân.  

- Hồ sơ, giấy tờ chứng minh là đối tượng đang làm việc tại các khu 

công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

(Nội dung cụ thể: Kèm theo Thông báo số 64/TB-SXD ngày 

06/01/2022 của Sở Xây Dựng).  
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UBND quận Sơn Trà thông tin để các cơ quan, đơn vị, địa phương và 

người dân được biết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trang thông tin điện tử quận; 
- Lưu: VT, QLĐTh (Nhàn).2. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Công Thanh 
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