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UY BAN NHAN DAN
THANH PHO BA NANG

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - T do - Hinh phüc

QUY CHE
Bánh s, gn bin s nhà và cp Giây chfrng nhn so nhà
trên dla bàn thành phô Ba Nàng
(Ban hành kern theo Quyêt djnh so 51 /2019/QD-UBND
ngày 06 tháng 1.. nárn 2019 cici UBND thành phO Dà Náng)
Chuo'ng I
QUY B!NH CHUNG
Biu 1. Miic dIch cüa vic ban hành Quy ch
1. TMng nht các nguyen tic, khoa h9c trong cong tác quãn 1 ye so nba,
nhm dem 'ai m5 quan trên các tuyên dung, trt ttr quãn 1 do thj và diem dan cu
nông thôn. Tao diêu kin thu.n li dê to chc, h gia dinh, cá nhan thirc hin yêu
câu giao tiêp, tiêp nhn các thông tin, thu tin, lien lac, giao djch thuong mi, giao
dch dan sir và các giao djch khác.
2. Thun tin trong cOng tác quán 1 hành chInh, an ninh,
trat tir, phông
cháy chia cháy, thông tin lien lc, dan cu và lam cáo thu tçic lien quan den dja chi
theo quy djnh cüa pháp 1ut.
Diu 2. Phim vi diu chinh, di ttr9'ng áp thing
1.Pham vi diu chinh
Quy ch nay quy djrih v dánh sé, g.n bin s nhà và cp giy chüng nhn
so nba trên dja bàn thânh phô Dà Nng.
2. D& tixçmg áp diving
a) Các c quan, t chüc, h gia dInh, cá nhân có lien quan dn cong tác
dánh sO, gàn biên sO nhà và cap giây ching nh.n so nha trên dja bàn thành phô;
b) Nha , cong trInh xay dirng (sau day gçi tt là nba) dâ duc xay dirng
trên cáo tuyên giao thông trong khu virc do thj và &rçc c quan có thâm quyên
dt ten dithng; du&ng lien tinh, lien qun, huyn, lien phuô'ng, xa; các kit, hem
tai cáo phu&ng, xâ;
c) Nhóm nba, ngôi nba, cong trInh xây dirng tai khu dO thj mâi, khu nhà &,
khu cOng trInh xây dirng tp trung, diem dan eli nông thôntrên dja bàn thânh phô
di.rcic xay dirng theo quy hoach và dir an dâu tu duçic cap có thâm quyên phé
duyt (khi chua dt ten CáO tuyên duông giao thông);
d) T.ng nba, can h, c.0 thang cüa nhà chung cii trén dja bàn thành ph;
d) Không dánh s, gn bin s nhà và cp giy chirng nhn s nhâ cho cc
loai nba a, cOng trInh xây ding khOng phép hoc trái phép trong khu viic cam
xay dimg theo quy djnh cUa pháp Iut ye xây dirng.
Biu 3. Giãi thIch ta ngii

Trong Quy ch nay, các tir ng duOi day duçc hiu nhix sau:
nhk 1. "Dánh so' nhà" là vic xác djnh s nba theo các nguyen tc quy uóc thng
2. "Sd nhà" là s thi tir cüa ngôi nba, các cong trinh xây dirng trên các
tuyên du&ng giao thông, trong khu dO thj mâi, khu nhà , cOng trInh xay drng
tp trung, diem dan cu nông thôn de phân bit ngOi nhà, cong trinh xay dirng nay
vâi ngôi nha, cong trinh xây drng khác.
3. "Gdn bié'n sd nhà" là vic xác djnh d gn bin vào vj trI 1p dt bin s
nhà theo nguyen täc thông nhât.
4. "Dzthng" là li di 1i duçic xác dlnh trong quy hoach do thj có quy mO l&n
ye chiéu dài, chiêu rng, gôm các triic chInh trên dja bàn do thj duoc dt ten, các
tuyên vành dai, lien tinh, lien qun huyn; hai ben ththng thir&ng có các cong
trInh ke tiêp nhau nhu nhà a, cong trInh xay dmg khác...
5. "Kit" là l& di lai trong ciim dan ci.r, có It nht mt d&u thông ra dung
(nhanh cüa diiang).
6. "Hem" là Mi di lai trong ciim dan cu có It nht mt dAu thông ra Kit,
không tr1rc tiép thông ra du&ng.
7. "Ngói nhà" là Cong trInh xây drng có mái và kt cu bao che, ditng d a
hoc dung vào m1ic dIch khác.
8. "Nhóm nhà" là t.p hqp nhiu ngôi nhà có vj trI gn nhau, duge sp xp
theo nhftng nguyen tàc nhât djnh và cách bit vai nhftng ngôi nhà khác bai hang
rào, dixng giao thông.
9. "Nhà chung cw" là nhà có tir 2 tang tra len, có nhiu cành, có Mi di,
c.0 thang chung, có phãn s& hüu riêng, phân s& hfru chung và h thông cong trmnh
ha tang sü diing chung cho các hO gia dInh, cá nhân, to chirc, bao gôm nhà chung
cu dtxçic xäy dirng vói rn11c dIch dé a và nba chung cu duqc xây drng có miic
dIch sir dimg hon hcp dê & và kinh doanh.
10. "Khu dO thj mài, khu nhà a, cOng trInh xáy dyng t2p trung" là mOt thng
the gôm nhiêu nhóm nba Va ngôi nhà duçic xây dirng theo quy hoach và dir an
dâu tu ducc cap có thâm quyên phé duyt.
11. "Diem dan cw nOng thôn" là tng th gm nhiu nhóm nhà và ngôi nhà
cüa các hO gia dInh, Ca nhân và co quan, to chirc tai các xã duçic xây dirng theo
quy hoch và dir an dâu tu duqc cap có thâm quyén phê duyt.
Diu 4. Thm quyn quãn I s nhà, dánh s Va cp chü'ng nhn s nhà
1. UBND thành pM Dà Nng là c quan quàn l nhà nuóc và chi dao chung
ye cong tác dánh so, gän bien so nhà trén dja bàn thành ph& Giao cho Sâ Xây
dirng là cci quan giüp UBND thânh phô huig dn vic thirc hin dánh s, gn
biên so nhà và cap giây chu'rng nhn sO nba.
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2. UBND các qun, huyn là c quan quàn 1 cong tác dánh so, gän biên sO
nhà va cap Giây chüng nhn so nhà theo thâm quyên; xây dirng kê hoch dánh so
và gán biên so nhà theo dja bàn quàn 1;
3. UBND cac phung, xa là cci quan trin khai th%rc hin dánh s& gn bin
so nhà và trao Giây chüng nhn so nhà cho các c quan, to churc, cá nhân theo dja
bàn quãn l.
Chtrng II
NGUYEN TAC DANII sO NIIA; TEN NHOM NHA,
NGOI NHA TRONG NHOM NHA vA SO CAN HQ;
TEN TANG NiiA CHUNG C
Diu 5. Nguyen tc dánh s nhà mt thrông Va nhà trong ki@, trong
hem
1. Mi khuôn viên nhà , cong trInh xay dirng có nhà (sau day gçi tt là
nba) ti mt duing (dã duçic dt ten); kit, hem thi mang mt biên sO nhà theo
quy cách thng nht trên toàn thành phô.
2. Trên các du&ng dâ dt ten, s nhà duçic dánh b&ng day s tir nhiên bt
du tir nba Mu tuyên den cuoi tuyên khOng phân bit ranh gifi hành chInh
(phithng, xã; qun, huyn); so nhà mt dithng và nhà trong kit, trong hem duqc
sir d1ing day s tir nhiên (tü 1, 2, 3.. .n) vói thi.'r tir tir sO nhO den so l&n theo chiêu
quy djnh tai Khoán 3và 4 Diêu nay; nba ben trái lay sôlé (1, 3,5, 7...và các so lé
tip theo), nhà ben phài lay so chn (2, 4, 6, 8.. .và các so chän tiêp theo).
a) Nu mt nba có ci:ra m& ra hai di.rng thông khác nhau thI nhà do duçic
dánh s theo di.thng có mt cat ngang ln han; nêu các thrOng có mt cat ngang
tlxcmg dtxong thI dánh sO nba theo duing có cira chInh ra vào nba;
b) DM v&i CáC Cong trInh xây drng, co quan lien thông vói các khu dan cix
1.y theo sO thu tr lien ké vói so nhà gân nhât.
3. Chiu dánh s nba
a) Chiu dánh s nhà duçc thirc hin theo hu&ng tir B.c xung Nam, tü
Dông sang Tây, tir DOng Bäc sang Tây Nam, tir Dông Nam sang Tây Bäc;
b) DM vâi kit chi có mt Mu thông ra dithng (thrng kit c1rt) thI lAy chiu
danE so duçyc thirc hin tü nhà dâu kit sat vài thrOng den nhà cuOi kit. Tru&ng
hçip kit lay ten theo ththng và thông ra Ca hai phIa, thI lay chiéu tir nba dAu kit
sat vi thrOng ma kit lay ten den cuôi kit ben ida; Tri.r&ng hçip hem chi có mt
dâu thông ra kit thi chiêu dánh s thrçic thirc hin tü nba Mu hem sat vâi kia
den nhà cuôi hem;
c) Kit hoc hem duçxc áp diing theo nguyen tc quy djnh t?i dini b khoán
nay và kit hoac hem &rçic ly theo s nhà nhO han a mt thrOng, m.t kia nm
ké ngay truâc dâu kit hoc hem do;
4. TruOng hqp các tuyn thrOng dc thà không thc hin dugc theo quy djnh
t?i diem a, khoãn 3 Diu nay thl chiu dánh s rjhà xác djnh theo chiu ten dixOng
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diicc Hôi dOng nhân dan thanh phô thông qua Nghi quyêt dAt dôi ten diing va
cOng trInli cong cong.
Biu 6. Nguyen tc dánh s nhà trên tuyn dung chira có nhà xây lien
tic Va don throng m&i xãy durng kéo dài tuyên giao thông dã dánh s nba
1.
i vOi nhfrng tuyn di.thng chua Co nhà xây lien tiic (cOn dt trng dan
xen), UBND qun, huyn, phirong, xä cAn cir quy hoch chi tiêt xay d%rng trên
toàn tuyên dir&ng dirge cap có thâm quyén phé duyt dê 1p qu5 so nhà d1r trii
cho tuyên dixOng do (danh so nba theo phixong pháp xác djnh c11 ly). Khi sfr dung
hêt qu sO nhà dir tr ma cO phát sinh tAng so nhà thl áp diving nguyen tAc chèn sO
nhà theo quy djnh tai Diêu 18 quy chê nay; truong hqp tuyên throng di qua nhiêu
dja bàn qun, huyn, phir&ng, xA thI cAn ct'r quy hoach dirge duy&, tiên hành chOt
s ti dja diem giáp ranh gi&a các phu&ng, xa dê thU dng trong cong tác dánh sO
trên dja bàn cUa ti'rng qun, huyn.
2. D& vói don dix&ng mâi xây dirng kéo dài tuyn giao thông dA dánh s
nhà:
a) Trueing hçxp do?n dung mói dirge xây dimg & phIa du tuyn: Nu s
krqng nhâ trén don nOi dài nay ma môi ben It hcin 24 nhà và lien tiic thi sO nha
trong don &r&ng nôi dài nay dirge dánh sO bAng ten ghép cUa so nhà dâu tuyên
hin có và chi cái in hoa tiêng Vit (A, B, C...), dánh so lien tiic tir sO nhà dâu
tuyn hin có theo thIr t1r bang ch cái tiêng Vit. Trir&ng hgp co mt ben nhieu
hcn 24 nhâ thI phãi dánh so, gAn lai biên sO nhà toàn tuyên theo quy djnh tai
Khoán 2, Diêu 17 cUa Quy ché nay;
b) TrtxOng hqp do?n di.r&ng mói dirge xây drng v phIa cui tuyn: thrc
hin dánh sO nhà tiêp theo,theo quy djnh t?i Quy chê nay.
3. Vic chen s nhà và nhp s6 nhà dirge thirc hin theo quy djnh ti Diu
18 cUa Quy chê nay.
Diu 7. Nguyen tc dánh s6 can h cüa nhà chung cir ('thyv hin Diu 5
quy ché ban hành kern theo Quyet djnh so 05/2006/QD-BXD ngày 08/3/2006 cza
Bç$ trwàng Bô Xây dy'ng,)
1. Mi cAn hO dirge mang mOt bin s cAn hO, bin s6 dirge lap bang
s6
ghép cUa so tang vâi so thir t1r eUa cAn hO, gôm ba hoc bn ch1r sé, theo nguyen
tAc: Hai ch€ so hang chiic và hang dn vj ghi so
thu tir cUa cAn hO trong thng nhà,
hai chC so hang nghmn và hang trAm (hoc mOt chü sO hang trAm) chi tang nhà cO
cAnhôdó.Vidu:
- Tang 1: can h3 sO 101, 102, 103...
- Tang 2: can h5 sO 20], 202, 203...
- Tcng 11: can ho sñ 1101, 1102, 1103...
2. Chiu dánh s cAn h
a) Tru&ng hgp ngôi nhà chung Cu cO mOt cAu thang & gita, b trI hânh lang
gi€a hoe không có hành lang thI chiêu dánh so cAn hO dirge thirc hin theo ehieu
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quay kim dng h& b&t du ti'r cAn h dAu tiên phIa ben trái cüa ngui buóc len
tang nhà do;
b) TruOng hçip ngôi nhà có nhiu cu thang, b trI hành lang giüa thI chçn
cu thang CO Vj trI g.n nht tip giáp vói lôi di vào. Chiêu dánh so th%rc hin theo
nguyen t&c quy djnh t.i Diem a, Khoàn 2, Diêu nay;
c) Trii?ng hçp ngôi nhà CO hành lang ben thI chiu dánh sôcn h theo
chiu ti'r trái sang phái cüa ngix1i dirng quay m.t vào dAy cAn h, bat dâu tr can
h d.0 tiên, phIa ben trái.
Diu 8. Nguyen tc dánh ten nhóm nhà (thy'c hin Diu 6 quy ché' ban
hành kern theo Quyêt djnh so 05/2006/QD-BXD ngày 08/3/2006 cia Bô trtthng
Bô Xây dyng)
Trong mt khu do thj mOi, khu nhà , khu Cong trInh xây dmg tp trung,
dim dan cu nông thôn trên dja bàn thành phô duçic xây dirng theo quy ho.ch và
dir an d&u ti.r dugc cap có thâm quyên phê duyt (khi chua dt ten các tuyên
dithng giao thông) thI dánh ten nhOm nhà theo quy djnh sau:
1. Vic dánh ten nhóm nba áp d'iing cht cái in hoa cüa ting Vit (A, B,
C...) sp xêp theo th tir trong bang ch cal tiêng Vit vi chiêu theo nguyen tAc
sAp xêp cüa các nhóm nhà trong khu virc dO.
2. Tnr?mg hcip khu nhà trong mt bin s nhà, conhiu nhóm nhà thI chiu
dánh ten nhóm nhà thrcic bAt dâu tü nhóm nhà nAm gân lôi vào khu nhà di dan
vào phIa cuôi khu nhà. Tru?mg hçip các nhóm nhà nAm 2 ben triic di.rng giao
thông ni b thI chiêu dánh ten nhOm nha cOng xác djnh theo phuang pháp nay,
các nhóm nhà nAm phIa ben trái dxing ni b dánh ten A, C, D, G, I,..., các
nhóm nhà phIa ben phài dithng ni b dánh ten B, D, E, H, K...
Diu 9. Nguyen tc dánh ten ngôi nhà trong rnt nhóm nhà ('thyv hin
Diéu 7 quy chê ban hành kern theo Quyét djnh sO 05/2006/QD-BXD ngày
08/3/2006 cza Bó frtthng Bó Xáy dyng)
Ten ngôi nhà trong nhóm nba duçic vit bang ten ghép cUa ten nhóm nba va
so thu tir cOa ngOi nhà trong nhóm nhà do (vi did: A 10, B 15, C4 ). Trong do,
ten nhOm nhà thrcic xác djnh theo quy djnh ti Diêu 8 cOa Quy ch nay; s6 thu tir
cüa ngôi nhà duçic dOng là các so tir nhiên (1, 2, 3..., n). Chiêu dánh so thu tr cOa
ngôi nhà trong môi nhóm nhà duc xác djnh theo nguyen tc sp xp các ngOi
nhà trong nhOm nhà dO.
Diu io. Nguyen tc dánh s tng, tng ngm, s cu thang cOa nhà
chung cir
* 1. Dánh s tang nba theo nguyen tc1y chiu tir thng drni len t&ng trên, b.t
dâu 1ir tang 1 cüa ngOi nhà (khong tInh tang ngâm). Dung các so t1r nhiên (1, 2,
3,..., n, vài n là tong so tang cUa ngôi nbA) dê dánh so tang và &rçlc lay tü s nhO
den sO lan. Co the d.t ten tang trt thay cho tang 1, khi do các tang tip theo tü
dtiai len di.rqc dánh sO là tang 1, tang 2,... tang n-i.

6
* 2. Trrning hqp nba có tng ngm thI dánh s tng ngm theo nguyenthc My
chiêu tü tang ngâm trén cüng xuông ngám phIa dixói, bat dâu tü tang ngâm gân
nhât vat tang 1 hoäc tang trêt cua ngôi nba Dung cac so tix nhiên (1, 2, 3, , n vat
n là tong so tang ngâm cüa ngôi
dê dánh so tang ngâm, lay tr so nhO den so
l&n. Dé phân bit vi tang nhà thI viêt them k hiu N vào truâc so tang ngâm (vI
dii:N1,N2,N3,...).
nba)

3. Cu thang nhà chung cix (tr 2 cu thang sr diing chung tth len) theo
nguyen täc lay chiêu tü lôi di chInh vào nhà, câu thang dâu tién dánh so 1, nhQng
câu thang tiêp theo dixçic dánh so 2, 3. . . .n.
Chirong III
QUY D!NH yE GAN BIEN SO
Diu 11. Gn bin s nhà mt throng và nhà trong kit, trong hem
1. Mi nba m.t dix&ng, nhà trong kit, trong hem dirge gn 1 bin s nhà.
Trirng hqp mQt nhà có nhiêu ci'ra ra vào tr nhiêu dix&ng, kit, hem khac nhau thI
biên s nhà ducic gán & ci'ra chInh. Nêu nhà có ci'ra chInh & ti góc hai dix&ng,
kit, hem thI nhà do dirge dánh so và gAn biên theo dirong, kit, hem có mt cat
rng hcm.
2. Bin s nba duçic gn t.i càa di sat he ho.c lông dung, phIa trêngita
ci:ra di chInh. Trixmg hçxp nba cO hang rào sat he ho.c lông &r&ng thI bién so nhà
dirge gàn t?i ct tri cong chInh, phia ben trái (theo chiéu tr phIa ngoài vào nhà),
vj trI chiêu cao là hai met (2m) tinh tü via he hin có, nêu di.rang không cO via
he hoc nhà trong kit, hem thI chiêu cao 2m dirge tInh ti'r mt di.thng, kiêt, hem
hiên cO.
a

,

•

A

*

Dieu 12. Gan bien so can h9 cua nha chung cu (Thyv hz?n theo Dzeu 11
quy cM ban hành kern theo Quyet djnh so 05/2006/QD-BXD ngày 08/3/2006 cüa
Bó tru&ng Bô Xáy dyng,)
..,

.

M& can h dirge g.n mt bin s& Bin s can h dirge gn ti vj trI sat phia
trén chInh giia ci'ra di ehInh cüa can h.
Diu 13. Gn bin ten nhóm nhà, ngOi nhà, s tang nhà, cu thang
(Thyv hiçn theo Diêu 12 quy chê ban hành kern theo Quyet djnh so 05/2006/QDBXD ngày 08/3/2006 cza B5 frirmg Bó Xáy dnig)
1.BMn ten nhóm nhà dirge dt ti mt góc cUa thOrn nhà do, tren via he gn
vói thrang l&n nhât.
2. Bin ten ngôi nhà dirge dt tai mt dirng và hai birc tirang dAu hi cüa
ngôi nhà. Tai mt d(rng, biên dixgc dt tai vj tn tg 1 trong trix&ng hgp nba mt
tang, ti tang 2 trong trithng hgp nba nhieu tang. Tai büc ti.r&ng du hi, bin
dirge dt ti vj trI có dO cao bang hai phân ba chiêu cao nba trong trirang hqp nba
cao t'tr mir&i bay met (1 7m) trô xuOng; dirge dt vj trI có dO cao chin met (9m)
trong trir&ng hgp nhà cao tren mithi bay met.
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3. Bin s tng nha duçic dt t.i giüa màng tu&ng chân cu thang ho.c giüa
màng tu&ng cüa lông câu thang cüa môi tang. Vj trI dt biên có d cao là hai met
(2m) tInh tü san cüa tang nba ti.rong üng.
4. Biên s c.0 thang duqc dt ti vj trI sat phIa trén chInh gifra cong dcm
nguyen Co CâU thang do.
ChrngIV
CAU TAO CAC LOAI BIEN SO
Diu 14. Các Loi biên thrqc sfr thing gm 7 1oi sau day:
1.Biênsônhàmtdtthng
2. Bin s6 nhà trong kit, hem
3. Bin si can h cña nhà chung cr
4. BMn ten nhóm nhà
5. Bin ten ngôi nhà
6. Biên so tang nba
7. Bin s cu thang
Diéu 15. Cu to các 1oii bin
1. Màu sc và chit 1iu cüa bik
Các loai bin nêu ti Diu 14 cüa Quy ch nay có nn màu xanh lam sam,
ch và so màu träng, thr&ng chi viên màu trãng, duqc lam bang nhôm lá d.p hoc
nhôm tráng kern, dày 1 mm.
2. KIch thixàc cüa trng 1oi bin
a) KIch thix&c bin s nhà m.t dixng, bin s can h cüa nhà chung cu, bin
ten ngoi nhà, biên so tang nhà vàbiên so câu thang thrgc thirc hin theo quy djnh
tai diem a, c, d, e, g, khoán 2, Diêu 14 quy chê ban hành kern theo Quyêt djnh so
05/2006/QD-BXD ngày 08/3/2 006 cüa B Xây drng;
b) Bin s nba trong kit, hem (chiu rng x chiu cao): kIch thurOc 230 mm
x150mm;
c) Bin ten nhóm nhà (chiu rng x chiu cao): kIch thithc 600 mm x 900
mm.
3. Cách ghi trên bin s
a) Di vi các 1oi bin quy djnh ti dim a, khoàn 2 diu nay thI ghi theo
hithng dn t.i Phit liic 2 cüa quy ch di.rqc ban hành kern theo Quyêt djnh so
05/2006/QD-BXD ngày 08/3/2006 cüa B truâng B Xây drng;
b) Di vâi nhà trong kit: 1.y s nhà nbO hm a mt dithng có vi trI du kit
va ghi chi K a dâu sO nhà do, tiêp theo dung dâu Q) và ghi sO nba theo nguyen
tàc quy djnh t?i Diêu 5 Quy chê nay; vi d: hai nhà mt dvt&ng có so nhà 14 và
nhà 16 dtthng Ham Nghi và vj trI lien Ice dáu kit thl cách ghi các sO nhâ trong
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kiêt là K14/1, 3... n (nha ben trá12; K14/2, 4, ... n (ben phái2; ben dithi dày chü' so
nay, ghi ten dw&ng dé dé nhan biét,•
- Di vâi nhà trong hem: lAy s nhà nhó han a kit Co vj trI dAu hem vâ ghi
ch H a dâu so nhà do, tiêp theo dung dâu (I) vâ ghi so nhà theo nguyen tàc quy
djnh tai Diêu 5 Quy ché nay; vI dy: hai nhà & ddu kit 0' hai ben lien kê dáu hem
cO sO nhà K14/23 và K14/25 du'O'ng Ham Nghi thl cách ghisó nhà mang sO 190'
trong hem nay là: H23/19 (nhà ben tra12, tu'ong ty dày sO nhà bênphái ghi so
chàn (H23/20,...); ben du'O'i dày eWe sO nay ghi K14 Ham Nghi dê dê nhan biét,•
- Bin ten nhóm nhà: diiçic vit bang ten ghép trên co s ten dir an duçc cAp
có thâm quyên phé duyt khi xây dirng. Trong do, nguyen tàc ghi ten nhóm nhà
duic xác djnh theo quy djnh tai Diêu 8 cUa Quy ché nay; vI dy: ten c4r an là Khu
nhà 6' và thuvng mai djch vu AN KI-IANG, thI nhóm nhà A hoác B,.. diwc viêt là:
AN KI-IANG A hoc AN KHANG B;
- Các loi bin quy djnh tai dim b, khoân 3, Diu nay thI ghi theo mu
hithng dn kern theo phii hic 2 Quy chê nay.
Chuong V
xiY LY TON TI YE DAMI SO VA GAN BIEN SO NHA
Diu 16. Vic dánh s và gn bin s nhà theo quy djnh tai Quy ch nay áp
diing dôi v&i nhttng di.r&ng m&i xây dirng và dã diiçic dt ten; dôi vâi &rng eCi,
dã có so nhà trithc day trên các tuyen thr&ng duçic dua vào sCr ditng on djnh phü
hçp vai quy djnh tai Quy chê nay thI giü nguyen so nhà dä dánh, han chê viêc
thay dôi lam ành hithng den ngixäi dan và cong tác quãn 1; trixang hçTp không
phü hçp và can thiêt thI giao UBND qun, huyn, de xuât phiiang an xir 1, gai
ye S& Xây dirng de tong hcTp, trmnh UBND thành phô xem xét, quyêt dnh.
Diu 17. Nguyen tc xfr I tn ti v danh s& gn bin s nhã ti các
tuyn dithng, các nhà chung cu dã duçc dánh so, gãn biên so nhà
Các tnrng hqp phâi dánh 'ai sé và gAn mai bin s nhà theo nguyen tAc
quy djnh tai Quy chê nay:
1. Các tuyn di.rang dâ dánh s nhà nhixng dugc ma rng giãi phóng mt
bang khOng cOn hin trng các nhà cü; các kia, hem tra ma rQng thành dng
mói và duqc dat ten.
2. Các tuyn thrOng dä dánh s nhà nlnmg dtiqc m& Mi dài tCr phIa dAu
thrOng ma phân nôi dài do không dixqc dt ten thrOng mai và so lixçng nhà trén
doan nôi dài có mt ben qua 24 nhà mói.
3. Các tuyn thrOng quy djnh tai Diu 16 cüa Quy ch nay diiçc thành phê
quyët djnh dánh lai so và gan mâi biên so nhà.
4. Tnr&ng hçip mt dithng cU phân chia thành nhiu di.rOng mai hoc nhiu
thr&ng cü di.r ic nhp thành thrOng mói và di.rçic dt 'ai ten.
5. Cac nhà chung ci! sü ding s can h trái nguyen the dánh s quy djnh tai
Quy chê nay.
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Diu 18. Các trwô'ng hçrp chèn s nhà và nhp s nhà
1.Chèn s nhà di v9i tru?mg hcip nhà mt thr&ng, nba trong kit, hem diiçc
chia tách thành hai nhâ trà len (do phát sinh nhiêu chü s hüu) thI dánh so nhà do
bang ghép so cüa nhà Cu và các chO so phi là chu cái in hoa tiêng Vit (vI dii:
nhà cü là so 5 thI các nba dang xen lien kê là so 5A, 5B, 5C...), xác djnh chiêu
dnh so nhà theo nguyen tàc quy djnh tai Diêu 5 cüa Quy chê nay; trung hqp
nhà tai di.thng và khu virc dixçic quy djnh tai Diêu 16 Quy ché nay thI chiêu dánh
so nhà theo hin trng.
2. Tru&ng hcrp nhà duqc xay drng 'aj trên dt khuôn viên nhiu nba cü thI
nhà di.ryc mang so cüa nhà cuôi cüng cña day nhà cfl bj phá dâ cüa du?mg (hoc
kit, hem) do.
3. Di vi nhã duçic cãi tao tr nhà thp tng thành nhà nhiu tang, có nhiu
chü si hthi, chü s1r diing thI xà 1 nhix sau:
a) So nhà mt thrrng (hoc nhà trong kit, trong hem) cü vn dugc giu
nguyen, nhirng phái gän biên mi theo kIch thithc quy djnh;
b) Các can h cüa ngôi nhà duçic dánh s theo nguyen tAc quy djnh tai Diu
7 cüa Quy ché nay.
Churng VI
THVC HIN DANH sO vA cAp GIAY CH1NG NHiN sO NHA
Diu 19. Dánh s và cp Giy chfrng nhn s nhà
1. Di tixqng dugc dánh s và cp Giy chi'rng nhan s nhà là t chüc, cá
nhân có nba theo quy djnh tai Quy chê nay, kê Ca trithng hcip truóc day dã dtrçc
dánh s nhà nhimg chua dixçic cap Giây chi.'ing nhn so nhà. Tnring hqp nhà
thuc si hiru nba nirOc thI cap cho co quan, to chirc duçic giao quân 1, sir diing;
Gi.y chüng nhn so nhà không thay the cho vic cong nhn quyên si hQ'u nhà &,
quyn s& hüu cong trInh xây dirng.
2. Sau khi tuyn du&ng dä duçic dt ten, UBND qun, huyn chi dao UBND
phtr&ng, xâ phâi len phixng an dánh so nhà cho tuyên dung theo quy djnh tai
Quy chê nay. Sau khi to chi'rc, cá nhân dä xay dimg nhà, cong trInh trên tuyên
duOng và có nhu câu cap Giay chüng nhn so nhà dê giao djch thI di.rcic giâi
quyét theo quy djnh tai Quy ché nay.
3. Vic dánh li s6 nhavà c.p lai Giy chirng nhn s nhà theo yêu cu cUa
chü si hüu nhà và c quan, to chüc duçrc thirc hin trong trnghçp tuyên di.r?mg
giao thông dã thirc hin xong vic dánh sO và dâ dixçic cap Giây chimg nbn so
nhà nhung bj that lac, hix hông hoc do tách, nhp nhà (tru?Yng hçip chèn so và
nhp so nhà) can phâi dánh iai sO và cap li Giây chüng nhn sO nhà theo quy
djnh tai quy che nay.
4. Mu don d nghj cp GiAy chirng nhn s nba dizçic kern theo Phv hic 1
cüa Quy ché nay; Quy each, cách viét Giây chirng nhn so nhà dixçc thic hin
theo mâu quy djnh tai Phii lic 1 cüa Quy che ban hành theo Quyet djnh so
05/2006/QD-BXD ngày 08/3 /2006 cüa Bô trixâng B Xây dmg.
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Diu 20. Kinh phi dánh s, gn bin s nhã và cp bin s nhà
1. Kinh phi d khâo sat, 1p phiicing an, dánh s nhà và cp Giy chüng
nhân s nhà duçic sci dirng tir nguôn can dôi ngân sách dja phuo'ng theo phân cap
ngân sách hin hành.
2. T chirc, cá nhân duc cp Giy chirng nhn si nhà chü dng lien h các
cci s& san xuât dê lam biên so nba theo giây chIrng nhn thrçc cap, nhàm linh ho?t
ye thôi gian cing nhir phü hcp vOi giá thirc té ti thi diem, nhimg phâi dam bào
kIch thixâc, màu sac và vic gän biên so nhà phài theo quy djnh tai quy ché nay.
Chirong VII
TO CHU'C THVC HIN
Diu 21. Trách nhim cüa S& Xây dirng
1.Thixc hin theo quy djnh tai Khoàn 1, Diu 4 cüa Quy ch nay.
2. PluM hcp vi UBND các qutn, huyn giái quyt các vu&ng mc phát sirth
trong qua trInh thirc hin cong tác danh so nhà.
Diu 22. Trách nhim cüa UBND các qun, huyn
1. Xây drng, trin khai k ho?ch và phi.rong an dánh s& cp Giy chi'rng
nhn so nhà cho to chIrc, cOng dan theo mâu quy djnh tai Phii liic 1 quy ché ban
hành kern theo Quyet dnh so 05/2 006/QD-BXD ngày 08/3/2006 cüa B trnOng
B Xây dung); hixâng dn chi dao UBND phixô'ng, xâ thirc hin dánhsô nha, trao
giây chirng nhn sO nhà cho to chirc, cOng dan theo Quy chê nay. Kiêm tra, giám
sat xir 1 kjp thi nhüng vithng mac ye so nhà trên dja bàn.
2. Can cü yêu cu nhim v11 duçc giao Va khà näng can di ngân sách d b
trI kinh phi thirc hin nbirn vii theo phân cap và thirc hin thanh quyêt toán theo
quy djnh cüa Lut Ngãn sách Nba nixéc hin hành.
3. Chi do các phông, ban chüc näng lien quan cüa qun, huyn, UBND các
phix&ng, xa theo dja bàn to chirc khão sat, 1p phucing an dánh so gàn biên nhóm
nba, ngôi nhà tai khu do thj mâi, khu nhà , khu cOng trInh xay dirng tp trung,
diem dan cx nông thôn trén dja bàn quàn l.
4. Thng kê Va 1p danb sách các tuyn giao thông thuc dja bàn qun,
huyn quân l dü diêu kin d di.rqc dt ten theo quy djnh nhixng chua có ten d
báo cáo, dAng k yj c quan thix&ng trirc Hi dông tis vn dt, d& ten dixng và
cong trinh cong cong thành phO de dt ten.
5. Djnh k' hang nám báo cáo UBND thành pM và S Xây dirng v tin d
va ket qua thc hin cong tác dánh sO, gän biên so nba vâ cap giây chüng nhn s
nhà.
6. Thanh tra, xci l> các vi phm v quàn 1 dánh s và gn bin s nba theo
quy djnh tai Diem d, khoãn 2, diêu 25 dlla Quy che dánh sO, gàn bién so nhà ban
hành kern theo Quyet djnh sO 05/2006/QD-BXD ngày 08/3/2006 cüa B tru&ng
B Xây dirng.
Diu 23. Trách nhim ella UBND các phtr?rng, xã

11,
1. Tip nhân và hthng dn ho s cho th chi'rc, cánhan v cong tác dánh sO,
gän bién nba và trao giây chüng nhn nhà cho to chIrc, cong dan theo quy
djnh cüa Quy chê nay và theo chi dao cüa UBND qun, huyn trên dja bàn quân
so

so

'
)T.

2. Lp s tng hçip dánh s nhà và cp Gi.y chüng nh.n si nhà theo dja bàn
quãn 1; Thirc hin vic cp nht v dánh s, gân bién sO nhà trên dja bàn vâo
tng hqp d báo cáo UBND qun, huyn và ca quan thâm quyên theo quy djnh.
3. Tuyên truyn, hi.r&ng dn và don dc các c quan, t chüc, h gia dInh, cá
nhân trên dja bàn chap hành quy ctjnh
dánh
vâ gän biên
nhà theo Quy
ch nay; tuyên truyên, giái thIch, 4n dng các co quan, to chirc, h gia dInh, cá
I±an tir giác, nghiêm chinh chap hành vic dánh sO nhà tai cáctuyên dng hoc
khu virc phãi dánh
nhà theo quy djnh tai Diêu 16 Quy chê nay.
4. Kim tra, xcr 1 các hành vi vi phm quy djnh v dánh s và gn bin s
nhà trên dja bàn theo thâm quyên, bao cáo va kiên nghj vói UBND qun, huyn
xir 1 nhttng tru?yng hçip vixçt qua thâm quyên theo quy djnh tai Diem c, khoán 3,
diu 25 cüa Quy ché dánh
gän biên nhà ban hành kern theo Quyêt djnh
05/2006/QD-BXD ngày 08/3 /2006 cüa B tru&ng B Xây drng.
Diêu 24. Trách nhiêm cüa chü du tu' các khu nhà, nhóm nhà, nhà
chung cir

so

ye

so

so

lai so

so,

so

so

ChU du ttr dir an khu nhà &, khu cong trInh xay dimg tp trung, dim dan
ci.r nông thôn có trách nhim 1p phucing an dánh sO, gän biên
nhà cho các
cong trInh thuc dr an dã xây dirng xong, gt'ri UBND các qun, huyn thâm tra
thOa thun phixcng an tmc khi dua vào khai thác si:r diing;
* Diu 25. Trách nhim cüat chirc, Ca nhân dtrqc dánh s& gn bin s
nha, cap giay chtrng nhn so nha
1. T chüc, cá nhân (hoc ngi.r?i sà diing) thrçic dánh sé, gn bin s nhà,
giây chirng nhn sO nba có trách nhim giü gin, báo quãn; khOng dixqc tüy
tin thay dôi vj trI gän biên. Khi Giây chirng nbn sO nhà bj that 1c hoc hu hông
thI lien h UBND phix&ng, xã dê duçc hithng dan cap 1i Giây chüng nhn nhà
theo Quy chê nay.
so

cap

so

2. Thrc hin khoân 2, Diu 20 cüa Quy ch nay.
3. Lien h vâi các c quan chrc näng và dn vj d lam các thu tiic lien quan
den dja chi trén các giây t giao djch và ho s có lien quan sau khi dugc cp Giy
chng nhn nba.
so

4. Nghiêm c.m vic tr d.t s nba, thay di s nba, gn bin s nhà trái vOi
quy djnh cüa quy che nay.
Diu 26. Diu khoãn thi hành
1. De nghj các c quan, dn vi lien quan can cü chüc nàng, nhim vi duqc
giao và quy djnh cüa Quy chê nay d trin khai thirc hin.
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2. Djnh k' nàm hoc trong trir&ng hçp cn thit, Sâ Xây dirng trInh UBND
thành phô xem xét dê xuât diêu chinh, thay dôi ho.c bô sung các ni dung trong
Quy ché dam bão phü hçip vâi tInh hmnh thirc tê cüa thành phô, dánh giá kêt qua
phôi hqp thc hin giüa các cci quan, dan vj có lien quan trong viéc thirc hin
Quy chê thai gian tiêp theo.
3. Trong qua trInh thirc hin Quy ch nay, nu có phát sinh vithng mac, cac
dan vj kjp thai phân ánh ye Sx Xây dirng dê tong hçp, báo cáo UBND thành phô
xem xét, quyêt djnh.I.
TM. UY BAN NHAN DAN
3 CHU UCH
PHO CHU T1C

Dng Vit Dung
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Phti luc 1
Do DE NGH! CAP/CAP LI GIAY CHI5NG NHZN BIEN sO NHA
(Ban hành kern quy chl dánh so', go'n bidn so' nhà và cá'p Giâ'y chz'ng nh2n
sO nhà trên dja bàn thành phô Dà Nàng dirçic UBND thành phô phê duyçt
tii Quyêt djnh sO 54 /2019/QD-UBND ngày o tháng).2 näm 2019)
CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc
KInh gi:ri: UBND phi.thng (xã)
H9 và ten chü s& hü'u nhà (dai din chü h hoc ngixi sà diing; ten cci quan,
dan vi:

Dja chi hin tai
thuOc phng (xà)

, qun

t dan ph&
, Dà Näng

D nghj dãng k cp giy chüng nhn s nhà theo quy djnh cüa UBND
thànhphôDàNäng
L do dê nghj cap (cap mOi, cap lai, tách hoc nhp nha)

(gi4y tà kern theo..............................................................................
........................................................................................)
Vy de nghj UBND phu&ng, xâ thâm tra xác djnh dánh so và trInh cap có
thâm quyên cap Giây chi'rng nh.n so nhà theo quy djnh cho ngôi nba nêu trén.!.
* Dàngkjs6nhà:
(phan do UBND xd, phithng ghi)
KInh dê UBND qun (huyn) cap Giây
ching nhn so nhà cho to chüc, cá nhân
theo so thrçc dánh dithi day:

Dà No'ng, ngày... tháng... nárn 20....
Dcii din to chá'c, cd nhân
(Kj và ghi rö hQ ten)

Phyluc2
Mu viêt so nhà trong Kit
(ban hành kern theo Quy chê Dánh so, gán biên sO nhà va cap Giáy chz-ng nh(2n sO nhà tren dia bàn thành phO Dà Nang)
23Omm.

Phuhic2
Mu viët sO nhâ trông hem
(ban hành kern theo Quy che Dánh s4 gàn biln s nhà va c4r, Gidy chng nhdn sd
nha trn dja bàn thành phO Dà Nãng)

230 mm
I

I

Phu Iuic2
Mâu yiêt ten nhóm nhà
(ban hành kern theo Quy chê Dánh so, gãn biên sO nhà và cap Giáy c1ung n/ian sO n/ia trên dia bàn thànhphô Dà Nàng)

900 n1m
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