
  ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:         /2021/QĐ-UBND Bình Định, ngày        tháng       năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

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 và quản lý nhà ở xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 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; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 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; 

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 

ngày 10 tháng 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 276/TTr-SXD ngày 

15 tháng 10 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các quyết định 

Bãi bỏ toàn bộ các quyết định sau đây: 

1. 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. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx


2. Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh sửa đổi, bổ sung 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. 

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

2021. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây 

dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; 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./. 

 

  Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Xây dựng; 

- Cục KTVBQPPL – Bộ Tư pháp; 

- TT. Tỉnh ủy; 

- TT. HĐND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- CVP, PVPKT; 

- TTTH-CB; 

- Lưu: VT, K4, K6, K14. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

       Nguyễn Tự Công Hoàng 
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