
 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
        SỞ XÂY DỰNG                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1967/SXD-QLN&PTĐT                   Bình Thuận, ngày 02 tháng 8 năm 2022 
 

V/v đề nghị góp ý dự thảo Tờ 
trình của UBND tỉnh, Nghị 

quyết của HĐND tỉnh quy định 
về điều kiện diện tích nhà ở tối 
thiểu để ĐKTT tại chỗ ở hợp 

pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên 
địa bàn tỉnh Bình Thuận 

 
                                           

 Kính gửi:  
- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;                                                                                                                 
- Công an tỉnh; 
- Các sở: Tư pháp, Tài chính, Tài nguyên và Môi   
trường, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh 
và Xã hội, Thông tin và Truyền thông; 
- Cục Thống kê tỉnh 
- Liên đoàn lao động tỉnh; 
- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận; 
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 
 

Thực hiện Luật Cư trú số 68/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV, kỳ 

họp thứ 10 thông qua ngày 13/11/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển 

khai thi hành Luật Cư trú năm 2020; trong đó giao Sở Xây dựng tham mưu, đề 

xuất xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định điều kiện về 

diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, 

mượn, ở nhờ theo quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 20 Luật Cư trú năm 2020. 

Căn cứ Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 22/12/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030 
và tầm nhìn đến năm 2045, Quyết định số 2943/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 
năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Bình Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, kết quả 
điều tra dân số và nhà ở năm 2019, kết quả khảo sát thực tế trong quá trình xây 
dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở và tham khảo nghị quyết của một 
số địa phương khác: Ninh Bình là 10 m2 sàn/người, Thành phố Hồ Chí Minh là 
8 m2 sàn/người – 16 m2 sàn/người, Nam Định là 10 m2 sàn/người, Hà Nam là 10 
m2 sàn/người, Thanh Hóa là 8 m2 sàn/người; Sở Xây dựng xây dựng dự thảo Tờ 
trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định điều 
kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do 
thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 



 

Đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham 

gia góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, kết quả gửi về Sở Xây dựng trước ngày 10/8/2022 để tiếp thu và hoàn thiện 

dự thảo./. 

(gửi kèm dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh) 

Nơi nhận:                                    GIÁM ĐỐC   
- Như trên;                
- Lưu VP-QLN.  (Trí. 03)                                                         
 
 

                           Cao Sơn Dũng  
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