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THÔNG BÁO 

V/v công bố công khai danh sách khách hàng đã ký hợp đồng mua, thuê 

nhà ở xã hội và danh sách khách hàng không còn nhu cầu mua, thuê nhà ở 

xã hội tại dự án “Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Bình Hoà” 

       xã Bình Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang 

 

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014, 

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về 

phát triển và quản lý nhà ở xã hội, 

Căn cứ Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 

của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (gọi tắt là Nghị định số 

49/2021/NĐ-CP), 

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của 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 và 

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 ngày 20 tháng 10 năm 

2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, 

Căn cứ Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 10/2/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quy định về điều kiện, nguyên tắc xét duyệt đối tượng 

được hưởng chính sách nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang, 

Căn cứ Công văn số 1834/TB/DVKH.AG.2022 của Chi nhánh Công ty cổ 

phần Tổ chức nhà Quốc gia Bình Dương tại An Giang ngày 20/09/2022 về việc 

cung cấp danh sách khách hàng đã ký hợp đồng mua, thuê nhà ở xã hội và danh 

sách khách hàng không còn nhu cầu mua, thuê nhà ở xã hội tại dự án. 

Sở Xây dựng công bố công khai danh sách khách hàng đã ký hợp đồng 

mua, thuê nhà ở xã hội và danh sách khách hàng không còn nhu cầu mua, thuê 

nhà ở xã hội tại dự án “Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Bình Hoà” xã Bình 

Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang theo quy định tại điểm g Khoản 1 Điều 

20 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; tại Khoản 1, 

2 Điều 13 Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ Xây dựng và 

tại Điều 9 của Quy định kèm theo Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 



 

10/2/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời đăng tải lên website của Sở Xây 

dựng, cụ thể như sau:  

(Đính kèm danh sách) 

Trên đây là danh sách khách hàng đã ký hợp đồng mua, thuê nhà ở xã hội 

và danh sách khách hàng không còn nhu cầu mua, thuê nhà ở xã hội tại dự án 

“Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Bình Hoà”, xã Bình Hoà, huyện Châu 

Thành, tỉnh An Giang./.    

  
Nơi nhận:  
- Bộ Xây dựng (b/cáo); 

- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Website Sở XD;   

- BGĐ sở;   

- Chi nhánh Công ty cổ phần Tổ chức 

nhà Quốc gia Bình Dương tại An Giang; 

- VP sở;  

- Lưu VT, QLN&HTKT, Thiên (1b).   
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