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

Số: 30/2019/QĐ-UBND                                Bình Định, ngày 19 tháng 7 năm 2019 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

21/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy 
định trích lập quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội đối với các dự án phát triển 
nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

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

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Căn cứ Luật Nhà ở 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 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 170/TTr-SXD ngày 
15/7/2019. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 
21/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định 
trích lập quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội đối với các dự án phát triển nhà ở thương 
mại, dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định, như sau: 

1. Sửa đổi điểm c Khoản 2 Điều 3 như sau: 

“c) Nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư 
thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước vào ngân sách tỉnh dành để đầu tư xây dựng nhà ở 
xã hội trên phạm vi địa bàn tỉnh”. 

2. Sửa đổi Khoản 4 Điều 5 như sau: 

“4. Sở Kế hoạch và Đầu tư 
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Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan tham 
mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định bố trí kế hoạch vốn từ nguồn 
kinh phí nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% tại Khoản 1 Điều này để đầu 
tư xây dựng nhà ở xã hội hoặc đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng 
đối với các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo đúng quy định của Luật 
Đầu tư công”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8  năm 2019. 

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, Tư pháp; Giám đốc Quỹ 
Đầu tư phát triển tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ 
trưởng các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Phan Cao Thắng 

 

 

 


