
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  3456 /QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày  29 tháng 12 năm 2021 

 UYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở 

 tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 06 năm 2014; Luật Xây dựng sửa 

đổi, bổ sung ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của 

Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của 

Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 

Căn cứ Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 

20/10/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Nhà ở; 

Căn cứ Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của 

Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP 

ngày 20/10/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết về phát triển và quản lý nhà ở 

xã hội; 

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 

Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 

99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 

Căn cứ Thông tư số 07/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ 

Xây dựng về việc Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 

19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 và Thông tư số 02/2016/TT-BXD 

ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 
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Căn cứ Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia đến năm 2020 

và tầm nhìn đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Chương trình phát triển 

nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đề cương Kế hoạch phát 

triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Quyết định số 2915/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2021 của 

UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch phát triển nhà 

ởtỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế tại Tờ trình số                    

5002/TTr-SXD và Báo cáo thẩm định số 5001/TĐ-SXD ngày 24 tháng 12 năm 

2021. 

 UYẾT ĐỊNH  

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế giai 

đoạn 2021-2025 và năm 2022 (Báo cáo tổng hợp Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh 

Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 đính kèm theo Quyết định 

này). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3.  hánh Văn ph ng  y  an nh n d n tỉnh;  iám đốc các Sở:   y 

dựng  Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường  Tài chính  Nội vụ, Lao 

động - Thương  inh và  ã hội; Thủ trưởng các Ban  ngành cấp tỉnh;  hủ tịch 

UBND thành phố Huế  thị xã và các huyện; Thủ trưởng các cơ quan liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này /   
 

Nơi       
- Như Đi u 3; 

-   ác Bộ:   y dựng  Tài chính  Kế hoạch và Đầu tư  

- Thường vụ tỉnh uỷ; 

- Thường trực HĐND Tỉnh; 

- CT và các Phó CT UBND tỉnh; 

- VP:  VP và các P VP; 

- Lưu VT, QHXT.      

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phương 
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