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Lạng Sơn, ngày      tháng 4 năm 2020 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi và phê duyệt danh sách hộ gia đình được được thuê  

căn hộ tại Nhà ở xã hội, Khu đô thị phía Đông, thành phố Lạng Sơn  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

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

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25/11/2014; 

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; 

Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 của UBND tỉnh về 

đối tượng, điều kiện thuê Nhà chung cư (nhà ở xã hội) để ở tại Khu đô thị phía 

Đông thành phố Lạng Sơn; Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 của 

UBND tỉnh về sửa đổi khoản 2 và khoản 3 Điều 1 Quyết định 67/QĐ-UBND 

ngày 16/01/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 36/TTr-SXD ngày                           

31/3/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thu hồi và phê duyệt danh sách hộ gia đình được thuê căn hộ tại 

Nhà ở xã hội Khu đô thị phía Đông thành phố Lạng Sơn như sau: 

1. Thu hồi căn hộ D1.303 (do bà Đồng Thanh Thư - người được thuê nhà 

theo Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh) chuyển 

sang cho ông Vương Đắc Huy, công tác tại Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh 

được bố trí thuê. 

Lý do: Bà Đồng Thanh Thư có đơn trả lại căn hộ đang thuê và ông Vương 

Đắc Huy có đơn đề nghị chuyển từ căn hộ đang thuê D3.502 sang căn hộ D1.303. 

2. Thu hồi căn hộ D3.502 để giao UBND thành phố quản lý theo quy định 

sau khi ông Vương Đắc Huy chuyển sang căn hộ D1.303. 

3. Thu hồi căn hộ D5.204 (do ông Hoàng Xuân Đồng - người được thuê 

nhà theo Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của UBND tỉnh) 

chuyển sang cho bà Phạm Thiên Hương, công tác tại Trung tâm Thông tin xúc 

tiến Du lịch Lạng Sơn, Sở Văn Hóa – Thể thao và Du lịch được bố trí thuê.    

Lý do thu hồi: Ông Hoàng Xuân Đồng có đơn đề nghị thay đổi người thuê 

nhà. 
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Điều 2. UBND thành phố Lạng Sơn có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội 

dung tại Điều 1 Quyết định này; thực hiện các quyền và trách nhiệm của đơn vị 

quản lý, vận hành nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 

99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ và các quy điṇh của pháp luật 

có liên quan. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài 

chính, Lao động- Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn 

và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Liên đoàn Lao động tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng: TH, KTN, TH-CB, PVHCC; 

- Lưu: VT, KTN(HVTr). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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