
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ XÂY DỰNG  

Số:        /SXD-QLNĐT&HT 

  V/v thông báo ban hành Thông 

tư số 09/2021/TT-BXD  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                Vĩnh Phúc, ngày        tháng 8 năm 2021 

                                    
Kính gửi:  

- Các Sở ngành: Kế hoạch &ĐT, Tài chính, Tài nguyên 

&Môi trường, Liên đoàn LĐ tỉnh, Ban Quản lý các 

KCN; 

- UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; 

- Chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội; Chủ đầu tư dự án 

nhà ở thương mại, khu đô thị (có nhà ở xã hội) trên địa 

bàn tỉnh. 

 

          Ngày 16/8/2021. Bộ Xây dựng có ban hành Thông tư số 09/2021/TT-

BXD về Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-

CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quản lý và phát triển nhà ở xã hội và 

Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung 

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

quản lý và phát triển nhà ở xã hội. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/10/2021. 

          Chi tiết toàn văn thông tư được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của 

Bộ Xây dựng (http://moc.gov.vn).    

Sở Xây dựng thông báo cho các Sở ngành, UBND các huyện, thành phố 

và chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội; chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, khu 

đô thị (có nhà nhà ở xã hội) trên địa bàn tỉnh được biết để thực hiện việc phát 

triển và quản lý nhà ở xã hội theo quy định hiện hành./. 

Nơi nhận: 
- Như kg; 

- UBND tỉnh (b/c);  

- Lưu: VT, QLNĐT&HT(PVP 5b). 

                        GIÁM ĐỐC  

                    

 

 
 

 

 
 

Nguyễn Đức Tài 
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