
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:  112/QĐ-UBND An Giang, ngày  17 tháng 01 năm 2019                

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Quyết định số 

72/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà ở công nhân Khu công nghiệp 

Bình Hòa, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

 
 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua 

ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 được Quốc hội thông qua 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;  

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 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 Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2018 của UBND 
tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà ở công nhân Khu công nghiệp 
Bình Hòa, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.  

Căn cứ Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2018 của UBND 
tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định 72/QĐ-UBND ngày 15 tháng 
01 năm 2018 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà ở công 
nhân Khu công nghiệp Bình Hòa, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. 

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 20/TTr-SXD ngày 03 tháng 01 
năm 2019,  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 15 
tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự 
án Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Bình Hòa, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, 
tỉnh An Giang, cụ thể như sau:   
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Bổ sung nội dung tại Khoản 15 Điều 1 Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 15 
tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh: 

 Được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại Điểm a Khoản 1 
Điều 9 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. 

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

Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 15 
tháng 01 năm 2018 và Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2018 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà ở công nhân 
Khu công nghiệp Bình Hòa, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.  

Chủ đầu tư căn cứ vào các nội dung của Quyết định này, Quyết định số 72/QĐ-
UBND ngày 15/01/2018 và Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của 
UBND tỉnh để tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án theo 
đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về nhà ở và các văn bản pháp luật khác 
có liên quan.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, 
Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, 
Giám đốc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, 
Giám đốc Công ty TNHH Tổ chức nhà Quốc gia Bình Dương và Thủ trưởng các đơn 
vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh: CT & các PCT; 
- Các Sở: XD, KH&ĐT, TC, TN&MT; 
- BQL Khu kinh tế tỉnh;  
- Cục Thuế An Giang; 
- UBND huyện Châu Thành; 
- Cty TNHH TC nhà Quốc gia Bình Dương; 
- VP.UBND tỉnh: LĐVP, P.KTN, KTTH; 
- Lưu: HCTC.  

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

(Đã ký)  
 

Lê Văn Nưng 
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