
CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 08 + 09/Ngày 18 - 01 - 2022 
 

 

16 

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

Số: 03/2022/QĐ-UBND                         Lâm Đồng, ngày 17 tháng 01 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 
Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2017 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy định tiêu chí ưu tiên lựa 

chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội  
trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

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 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính 
phủ về phát triển nhà và quản lý nhà ở xã hội; 

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

Theo đề nghị của Sở Xây dựng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 
2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy định tiêu chí ưu tiên 
lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

Điều 2. Điều khoản thi hành  

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2022. 

2.  Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành có 
liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định thi hành./. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 
Trần Văn Hiệp 
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