
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH THUẬN 

Số:  1760    /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Thuận, ngày  19    tháng 8 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận 

giai đoạn 2021-2025 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

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

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 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; 

Nghị định số 30/2019/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2019 và 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;  

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; 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; 

Căn cứ Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 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; 

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; Thông tư 07/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-

BXD; 

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ 

Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-

CP và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 

giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận đến năm 

2025 và định hướng đến năm 2030; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-19-2016-tt-bxd-huong-dan-99-2015-nd-cp-luat-nha-o-297607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-19-2016-tt-bxd-huong-dan-99-2015-nd-cp-luat-nha-o-297607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-100-2015-nd-cp-phat-trien-quan-ly-nha-o-xa-hoi-295027.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-100-2015-nd-cp-phat-trien-quan-ly-nha-o-xa-hoi-295027.aspx
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Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách 

tỉnh và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; 

Căn cứ  Quyết định số 2943/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2021 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình 

Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương và dự toán lập Kế hoạch 

phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 – 2025; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1659/TTr-SXD 

ngày 29 tháng 6 năm 2022 và Công văn số 2088/SXD-QLN&PTĐT ngày 15 

tháng 8 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phát triển nhà ở 

tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 - 2025. 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, 

ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

  
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Xây dựng; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; 

- Ban KT-NS HĐND tỉnh; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT. ĐTQH. Th 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Lê Tuấn Phong 
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