
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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Số: 70/2010/QĐ-TTg   Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2010

  

QUYẾT ĐỊNH 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 4 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 65/2009/QĐ-TTG NGÀY 24 
THÁNG 4 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH 
SÁCH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, 

TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP VÀ DẠY NGHỀ THUÊ  

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ; 
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 
năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho 
sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê như 
sau: 

“Điều 4. Nguồn vốn đầu tư xây dựng các dự án nhà ở sinh viên từ ngân sách nhà nước, 
bao gồm: 

1. Vốn trái phiếu Chính phủ để chi cho các khoản sau: 

a) Chi phí xây dựng và thiết bị gắn liền với công trình nhà ở; 

b) Chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng của dự án. 

2. Vốn ngân sách hàng năm của các địa phương và các Bộ, ngành hoặc vốn đầu tư 
phát triển của cơ sở đào tạo để chi cho các khoản: chi phí thiết bị nội thất và chi phí dự 
phòng của dự án. 

3. Vốn ngân sách địa phương (từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất để lại 
cho địa phương, …) bảo đảm để chi cho các khoản: chi phí bồi thường, giải phóng mặt 
bằng, tạo quỹ đất xây dựng dự án nhà ở sinh viên trên địa bàn. Trường hợp địa phương 
nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương có các trường do trung ương quản lý 
trên địa bàn với số sinh viên có nhu cầu về nhà ở lớn (trên 10.000 sinh viên), nhưng có 
khó khăn về nguồn vốn để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất cho 
các dự án phát triển nhà ở sinh viên được xem xét, hỗ trợ một phần từ nguồn vốn trái 
phiếu Chính phủ. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 

 



 

 

chính xác định mức hỗ trợ, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết 
định”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 12 năm 2010 và được 
áp dụng cho các dự án đầu tư phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao 
đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê theo Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg 
ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này. 

  

  

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính 
phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc CP; 
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham 
nhũng; 
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc 
TW; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của 
Đảng; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của 
Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 
- Ngân hàng Chính sách Xã hội; 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các 
Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 
- Lưu: Văn thư, KTN (5b) 

THỦ TƯỚNG 
 
 
 
 

Nguyễn Tấn Dũng  

  

 


