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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa, ngày 13 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
Về việc bố trí vốn ngân sách ñể thực hiện chuyển ñổi
dự án Siêu thị kết hợp chung cư 18 tầng khu ñô thị Phú Mỹ,
huyện Tân Thành làm quỹ nhà ở xã hội

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ BẢY
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Uỷ
ban nhân dân năm 2004;
Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ
về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải
quyết nợ xấu;
Căn cứ Chỉ thị số 2196/CT-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng
Chính phủ về một số giải pháp tăng cường quản lý thị trường bất ñộng sản;
Căn cứ Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Bộ
trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn việc ñiều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở
thương mại, dự án ñầu tư xây dựng khu ñô thị và chuyển ñổi nhà ở thương mại sang
làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ;
Căn cứ Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Ngân
hàng nhà nước Việt Nam quy ñịnh về cho vay hỗ trợ nhà ở từ nguồn tái cấp vốn của
Ngân hàng nhà nước Việt Nam theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm
2013 của Chính phủ;
Sau khi xem xét Tờ trình số 222/TTr-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2013 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bố trí vốn ngân sách ñể thực hiện chuyển ñổi dự án
Siêu thị kết hợp chung cư 18 tầng khu ñô thị Phú Mỹ, huyện Tân Thành làm quỹ nhà
ở xã hội; Báo cáo thẩm tra số 222/BC-KTNS ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Ban
Kinh tế Ngân sách Hội ñồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, biểu quyết của ðại
biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:

