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   Số: 05/2020/QĐ-UBND                                     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Hậu Giang, ngày  03 tháng 3 năm 2020     

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về quản lý và phát triển nhà ở xã hội  

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG 
 

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

2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

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

Căn cứ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; 

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 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 Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của 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 Thông tư số 139/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; hoàn 

trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư khi đầu tư xây dựng 

nhà ở xã hội và phương pháp xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người 

mua, thuê mua được phép bán lại nhà ở xã hội; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý và phát 

triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 13 tháng 3 năm 2020 và 

thay thế Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Ủy 



ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định về phát triển và quản lý nhà 

ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc: Sở Xây dựng, 

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng 

Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, 

thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
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