
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ XÂY DỰNG 

Số: 3193 /SXD-QLN&HTKT  

V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban 

hành Quy định về trình tự, nguyên tắc, 

tiêu chí xét duyệt đối tượng và hồ sơ 

minh chứng, điều kiện của các đối tượng 

để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà 

ở xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang  

( nhắc lần 2)     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

An Giang, ngày 27  tháng 09 năm 2021 

 

Kính gửi:  

 Các Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và 

Truyền thông;  

 Ủy ban nhân dân: TP. Long Xuyên, TX. Tân Châu, huyện Thoại 

Sơn, Châu Phú, Tri Tôn, An Phú. 

 Các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. 

 

Căn cứ Công văn số 2405/VPUBND-KTN ngày 21/05/2021 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 

2021, trong đó: “Chấp thuận xây dựng Quyết định quy định về trình tự, thủ tục xét 

duyệt và tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn 

tỉnh An Giang như nội dung đề xuất của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1327/TTr-SXD 

ngày 11/5/2021 và Sở Tư pháp tại Công văn số 694/STP-XDKT&TDTHPL ngày 

19/5/2021”. Sở Xây dựng đã hoàn chỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy định về 

trình tự, nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng và hồ sơ minh chứng, điều kiện của 

các đối tượng để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh An 

Giang, thay thế Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xét duyệt và tiêu chí 

lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang và 

Sở Xây dựng đã có Công văn số 2903/SXD-QLN&HTKT ngày 01/9/2021 gửi các 

đơn vị về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định (lần 1) thời hạn góp ý là hết ngày 

22/9/2021 tuy nhiên đến nay Sở Xây dựng chưa nhận được góp ý của Quý đơn vị. 

Để hoàn chỉnh dự thảo gửi Sở Tư pháp thẩm định và trình UBND tỉnh ban hành 

theo quy định, Sở Xây dựng đề nghị các sở, ngành và UBND huyện, thị xã, thành 

phố, các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh có văn bản ý kiến góp ý dự 

thảo Quy định về trình tự, nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng và hồ sơ minh 

chứng, điều kiện của các đối tượng để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội 

trên địa bàn tỉnh An Giang và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 01/10/2021.    

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp: 

 Sở Xây dựng tỉnh An Giang (thông qua Phòng Quản lý nhà, thị trường bất 

động sản và hạ tầng kỹ thuật): Số 99 đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, 



 2 

thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc đề nghị 

liên hệ gặp đ/c Tăng Hoa Thiên , số điện thoại: 035 828 0505 để được hỗ trợ. 

 Toàn bộ nội dung dự thảo Quy định về trình tự, nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt 

đối tượng và hồ sơ minh chứng, điều kiện của các đối tượng để được hưởng chính 

sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang được đăng tải trên Cổng 

thông tin điện tử của tỉnh An Giang (www.angiang.gov.vn) và Sở Xây dựng tỉnh 

An Giang (http://soxaydung.angiang.gov.vn).   

Rất mong sự quan tâm, hỗ trợ của các đơn vị để Sở Xây dựng hoàn thành nhiệm 

vụ được giao./.   

   

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- BGĐ sở; 

- VP sở; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT, QLN&HTKT, Thiên (01).    

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Cường      
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