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Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 5 năm 2022 

                                                  QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 

 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC 

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

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25/11/2014; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; 

 Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều  của Luật Nhà ở; Nghị định 

số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý 

nhà ở xã hội; Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 

năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của luật nhà ở; Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ Phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và 

tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 22/12/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-TTg ngày 20/01/2012 Về việc phê duyệt quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm 

nhìn đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Văn bản số 820/BXD-QLN ngày 14/3/2022 của Bộ Xây dựng về 

việc xây dựng, điều chỉnh Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 

2021-2030; 

Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 16/07/2013 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc thông qua chương trình phát triển nhà ở tỉnh Vĩnh 

Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 2027/QĐ-CT ngày 

06/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Ban hành Chương trình 

phát triển nhà ở tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết 

 



 

định số 179/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban 

hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Vĩnh Phúc đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 3258/QĐ-UBND ngày 

24/12/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Ban hành quyết định điều chỉnh, 

bổ sung Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025 và định 

hướng đến năm 2030; Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm giai 

đoạn 2021-2025  và năm 2021; ý kiến thống nhất phê duyệt kế hoạch của Tập 

thể Lãnh đạo UBND tỉnh; 

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 172/TTr-SXD ngày     

28/4/2022, 

QUYẾT ĐỊNH : 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phát triển nhà ở 

năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên 

và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
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