
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 
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Số:          /QĐ-UBND  Ninh Thuận, ngày        tháng 3 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực 

nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình Sổ hộ khẩu  

giấy thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và 

Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 133/QĐ-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực 

nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc 

phạm vi và chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 691/TTr-SXD ngày 

10/3/2023 và ý kiến của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 

22/BC-VPUB ngày 13/3/2023.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về 

xuất trình Sổ hộ khẩu giấy thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh 

Ninh Thuận.  

Điều 2. Giao Sở Xây dựng căn cứ Danh mục thủ tục hành chính được công 

bố tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm: 

1. Cung cấp đúng, đầy đủ nội dung, quy trình giải quyết các thủ tục hành 

chính để Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh niêm yết, công khai thực 

hiện; 
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2. Rà soát Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để sửa 

đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ đảm bảo theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình 

sổ hộ khẩu giấy được quy định tại TTHC số 1, 2, 3 điểm a và số 3, 4 điểm c mục 

III Phần B Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 

1345/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận   

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng; Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành 

cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ Xây dựng (b/c); 

- Cục KSTTHC (VPCP); 

- CT, PCT Phan Tấn Cảnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- TT.CNTTTT (Sở TTTT); 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT, TTPVHCC. CT 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Tấn Cảnh 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC NHÀ Ở  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH NINH THUẬN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       /3/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) 

 

 

TT Tên thủ tục hành chính Thời gian giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Thủ tục giải quyết bán phần diện tích nhà 

đất sử dụng chung đối với trường hợp quy 

định tại khoản 1 Điều 71 Nghị định 

số 99/2015/NĐ-CP. 

45 ngày làm việc 

Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Ninh Thuận 

Không 

Quyết định số 

133/QĐ-BXD ngày 

03/3/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng  

2 Thủ tục giải quyết chuyển quyền sử dụng 

đất liền kề nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 

quy định tại khoản 2 Điều 71 Nghị định 

số 99/2015/NĐ-CP. 

45 ngày làm việc - Như trên - Không - Như trên - 

3 Thủ tục giải quyết chuyển quyền sử dụng 

đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống 

trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu 

nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 71 

Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. 

45 ngày làm việc - Như trên - Không - Như trên - 

4 Thủ tục cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu 

nhà nước 
25 ngày làm việc - Như trên - Không - Như trên - 

5 Thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà 

nước 
40 ngày làm việc - Như trên - Không - Như trên - 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-99-2015-nd-cp-huong-dan-luat-nha-o-294439.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-99-2015-nd-cp-huong-dan-luat-nha-o-294439.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-99-2015-nd-cp-huong-dan-luat-nha-o-294439.aspx


NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

1. Thủ tục giải quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng chung quy 

định tại khoản 1 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 

1.1. Trình tự thực hiện: 

- Người đề nghị nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ 

theo quy định đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; 

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và ghi 

giấy biên nhận hoặc thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ biết rõ ngày 

nhận kết quả. Trường hợp hồ sơ không có đủ các giấy tờ theo quy định thì cơ 

quan tiếp nhận hướng dẫn ngay (nếu nhận hồ sơ trực tiếp) hoặc trong vòng 03 

ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ (nếu nhận qua đường bưu điện) thì phải có 

văn bản đề nghị người có đơn bổ sung hồ sơ theo quy định. 

- Trường hợp cơ quan tiếp nhận là đơn vị quản lý vận hành nhà ở thì trong 

thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, đơn vị quản lý vận hành 

nhà ở có trách nhiệm kiểm tra và phải lập danh sách kèm theo hồ sơ để báo cáo 

Sở Xây dựng; 

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ báo cáo của đơn vị 

quản lý vận hành nhà ở, Sở Xây dựng tổ chức họp Hội đồng xác định giá bán 

nhà ở để tính tiền nhà, tiền sử dụng đất theo quy định và có văn bản báo cáo Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định; 

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo của Sở Xây 

dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, ban hành Quyết định bán phần diện 

tích nhà, đất sử dụng chung cho người đề nghị. Quyết định này được gửi đến Sở 

Xây dựng và đơn vị quản lý vận hành nhà ở để thông báo cho người đề nghị biết 

thực hiện các thủ tục tiếp theo. 

- Sau khi người đề nghị nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định, cơ quan 

quản lý nhà ở chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận 

cho người đề nghị hoặc điều chỉnh vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định 

của pháp luật về đất đai. 

1.2. Cách thức thực hiện: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. 

1.3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định số 30/2021/NĐ-CP của Chính phủ; 

- Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu đang 

còn giá trị hoặc giấy tờ chứng minh thuộc lực lượng quân đội nhân dân theo 
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quy định của Bộ Quốc phòng của người đề nghị mua nhà ở; trường hợp là vợ 

chồng thì phải có thêm bản sao Giấy chứng nhận kết hôn.1 

- Giấy chứng nhận đối với phần diện tích nhà đất đã mua. Trường hợp 

chưa có Giấy chứng nhận thì phải có hợp đồng mua bán phần diện tích nhà ở đã 

ký kết với cơ quan có thẩm quyền. 

- Người đề nghị nộp bản sao và xuất trình bản gốc giấy tờ chứng minh 

quy định nêu trên để cơ quan tiếp nhận đối chiếu (nếu nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc 

nộp bản sao có công chứng hoặc chứng thực (nếu nộp hồ sơ qua đường bưu 

điện). 

Trường hợp đã được cấp số định danh cá nhân và cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư, cơ sở dữ liệu về đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp được kết nối, 

vận hành thì được sử dụng số định danh cá nhân thay thế cho các giấy tờ liên 

quan đến nhân thân khi thực hiện thủ tục này. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

1.4. Thời hạn giải quyết: 45 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ 

theo quy định. 

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người đã mua nhà ở cũ 

thuộc sở hữu nhà nước. 

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bán phần diện 

tích nhà, đất sử dụng chung. 

1.8. Lệ phí: Không 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị quy định tại phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị định số 30/2021/NĐ-CP của Chính phủ 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không 

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Nhà ở năm 2014; 

- 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 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 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. 

                                           
1 Phần chữ in nghiêng không đậm tại mục thành phần hồ sơ của trang này là nội dung đã được sửa đổi theo quy 

định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022. 
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- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ 

khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. 

- Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và 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. 

2. Thủ tục giải quyết chuyển quyền sử dụng đất liền kề với nhà ở cũ 

thuộc ở hữu nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 71 Nghị định số 

99/2015/NĐ-CP 

2.1. Trình tự thực hiện: 

- Người đề nghị nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ 

theo quy định đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; 

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và ghi 

giấy biên nhận hoặc thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ biết rõ ngày 

nhận kết quả. Trường hợp hồ sơ không có đủ các giấy tờ theo quy định thì cơ 

quan tiếp nhận hướng dẫn ngay (nếu nhận hồ sơ trực tiếp) hoặc trong vòng 03 

ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ (nếu nhận qua đường bưu điện) thì phải có 

văn bản đề nghị người có đơn bổ sung hồ sơ theo quy định. 

- Trường hợp cơ quan tiếp nhận là đơn vị quản lý vận hành nhà ở thì trong 

thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, đơn vị quản lý vận hành 

nhà ở có trách nhiệm kiểm tra và phải lập danh sách kèm theo hồ sơ để báo cáo 

Sở Xây dựng; 

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ báo cáo của đơn vị 

quản lý vận hành nhà ở, Sở Xây dựng tổ chức họp Hội đồng xác định giá bán 

nhà ở để tính tiền nhà, tiền sử dụng đất theo quy định và có văn bản báo cáo Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định; 

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo của Sở Xây 

dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, ban hành Quyết định chuyển quyền sử 

dụng đất liền kề với nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước cho người đề nghị. Quyết 

định này được gửi đến Sở Xây dựng và đơn vị quản lý vận hành nhà ở để thông 

báo cho người đề nghị biết thực hiện các thủ tục tiếp theo. 

- Sau khi người đề nghị nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định, cơ quan 

quản lý nhà ở chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận 

cho người đề nghị hoặc điều chỉnh vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định 

của pháp luật về đất đai. 

2.2. Cách thức thực hiện: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở 

Xây dựng. 

2.3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 
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- Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định số 30/2021/NĐ-CP của Chính phủ; 

- Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu đang 

còn giá trị hoặc giấy tờ chứng minh thuộc lực lượng quân đội nhân dân theo 

quy định của Bộ Quốc phòng của người đề nghị mua nhà ở; trường hợp là vợ 

chồng thì phải có thêm bản sao Giấy chứng nhận kết hôn.2 

- Giấy chứng nhận đối với nhà ở đã mua. Trường hợp chưa có Giấy chứng 

nhận thì phải có giấy tờ chứng minh đã được thanh lý, hóa giá nhà ở hoặc hợp 

đồng mua nhà bán ở. Trường hợp thuộc diện đang thuê nhà ở mà có nhu cầu 

mua nhà và giải quyết phần diện tích đất liền kề thì phải có hợp đồng thuê nhà ở. 

- Người đề nghị nộp bản sao và xuất trình bản gốc giấy tờ chứng minh 

quy định nêu trên để cơ quan tiếp nhận đối chiếu (nếu nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc 

nộp bản sao có công chứng hoặc chứng thực (nếu nộp hồ sơ qua đường bưu 

điện). 

Trường hợp đã được cấp số định danh cá nhân và cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư, cơ sở dữ liệu về đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp được kết nối, 

vận hành thì được sử dụng số định danh cá nhân thay thế cho các giấy tờ liên 

quan đến nhân thân khi thực hiện thủ tục này. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

2.4. Thời hạn giải quyết: 45 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ 

theo quy định. 

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Người đã mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước hoặc người đang thuê có 

nhu cầu mua nhà ở cũ và giải quyết phần diện tích đất liền kề nhà ở cũ đang 

thuê. 

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chuyển quyền sử 

dụng đất liền kề với nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. 

2.8. Lệ phí: Không 

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị quy định tại phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị định số 30/2021/NĐ-CP của Chính phủ 

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không 

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

                                           
2 Phần chữ in nghiêng không đậm tại mục thành phần hồ sơ của trang này là nội dung đã được sửa đổi theo quy 

định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022. 
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- Luật Nhà ở năm 2014; 

- 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 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 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. 

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ 

khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. 

- Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và 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. 

3. Thủ tục giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây 

dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy 

định tại khoản 3 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 

3.1. Trình tự thực hiện: 

- Người đề nghị nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ 

theo quy định đến đơn vị đang quản lý vận hành nhà ở hoặc đến Sở Xây dựng 

(do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định); 

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và ghi 

giấy biên nhận hoặc thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ biết rõ ngày 

nhận kết quả. Trường hợp hồ sơ không có đủ các giấy tờ theo quy định thì cơ 

quan tiếp nhận hướng dẫn ngay (nếu nhận hồ sơ trực tiếp) hoặc trong vòng 03 

ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ (nếu nhận qua đường bưu điện) thì phải có 

văn bản đề nghị người có đơn bổ sung hồ sơ theo quy định. 

- Trường hợp cơ quan tiếp nhận là đơn vị quản lý vận hành nhà ở thì trong 

thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, đơn vị quản lý vận hành 

nhà ở có trách nhiệm kiểm tra và phải lập danh sách kèm theo hồ sơ để báo cáo 

Sở Xây dựng; 

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ báo cáo của đơn vị 

quản lý vận hành nhà ở, Sở Xây dựng tổ chức họp Hội đồng xác định giá bán 

nhà ở để tính tiền nhà, tiền sử dụng đất theo quy định và có văn bản báo cáo Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định; 

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo của Sở Xây 

dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, ban hành Quyết định chuyển quyền sử 

dụng đất đối với trường hợp xây dựng nhà ở trên đất trống trong khuôn viên nhà 

ở cũ cho người đề nghị. Quyết định này được gửi đến Sở Xây dựng và đơn vị 

quản lý vận hành nhà ở để thông báo cho người đề nghị biết thực hiện các thủ 

tục tiếp theo. 
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- Sau khi người đề nghị nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định, cơ quan 

quản lý nhà ở chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận 

cho người đề nghị hoặc điều chỉnh vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định 

của pháp luật về đất đai. 

3.2. Cách thức thực hiện: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; 

3.3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc sử dụng 

nhà ở, đất ở không có tranh chấp, khiếu kiện, phù hợp với quy hoạch xây dựng 

nhà ở (theo mẫu quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 

30/2021/NĐ-CP của Chính phủ); 

- Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu đang 

còn giá trị hoặc giấy tờ chứng minh thuộc lực lượng quân đội nhân dân theo 

quy định của Bộ Quốc phòng của người đề nghị mua nhà ở; trường hợp là vợ 

chồng thì phải có thêm bản sao Giấy chứng nhận kết hôn.3 

- Người đề nghị nộp bản sao và xuất trình bản gốc giấy tờ chứng minh 

quy định nêu trên để cơ quan tiếp nhận đối chiếu (nếu nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc 

nộp bản sao có công chứng hoặc chứng thực (nếu nộp hồ sơ qua đường bưu 

điện). 

Trường hợp đã được cấp số định danh cá nhân và cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư, cơ sở dữ liệu về đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp được kết nối, 

vận hành thì được sử dụng số định danh cá nhân thay thế cho các giấy tờ liên 

quan đến nhân thân khi thực hiện thủ tục này. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

3.4. Thời hạn giải quyết: 45 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ 

theo quy định. 

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Người đang sử dụng nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà 

ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. 

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chuyển quyền sử 

dụng đất đối với trường hợp xây dựng nhà ở trên đất trống trong khuôn viên nhà 

ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. 

                                           
3 Phần chữ in nghiêng không đậm tại mục thành phần hồ sơ của trang này là nội dung đã được sửa đổi theo quy 

định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022. 
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3.8. Lệ phí: Không 

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị quy định tại phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị định số 30/2021/NĐ-CP của Chính phủ 

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không 

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Nhà ở năm 2014; 

- 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 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 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. 

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ 

khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. 

- Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và 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. 

4. Thủ tục cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 

4.1. Trình tự thực hiện: 

a) Trình tự, thủ tục thuê nhà ở cũ đối với trường hợp quy định tại Điểm b 

Khoản 2 Điều 57 Nghị định 99/2015/NĐ-CP được thực hiện như sau: 

- Người đề nghị thuê nhà ở nộp 01 bộ hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành 

chính công tỉnh; 

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, viết giấy biên nhận hồ 

sơ; trường hợp người nộp đơn không thuộc đối tượng được thuê nhà ở cũ thì 

phải có văn bản thông báo cho người nộp hồ sơ biết rõ lý do; nếu hồ sơ còn 

thiếu giấy tờ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn ngay để người nộp hồ 

sơ bổ sung giấy tờ. Trường hợp đơn vị quản lý vận hành nhà ở tiếp nhận hồ sơ 

thì phải báo cáo Sở Xây dựng xem xét; 

- Trên cơ sở hồ sơ đủ điều kiện tiếp nhận, cơ quan quản lý nhà ở có trách 

nhiệm kiểm tra, lập tờ trình kèm theo dự thảo quyết định phê duyệt đối tượng 

được thuê nhà ở cũ trình cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định; 

- Căn cứ vào đề nghị của cơ quan quản lý nhà ở, cơ quan đại diện chủ sở 

hữu nhà ở xem xét, ban hành quyết định phê duyệt đối tượng được thuê nhà ở, 

sau đó gửi quyết định này cho cơ quan quản lý nhà ở để thông báo cho đơn vị 

quản lý vận hành nhà ở thực hiện ký kết hợp đồng thuê nhà ở. Trường hợp nhà ở 

cũ do Bộ Quốc phòng đang quản lý mà giao thẩm quyền quyết định đối tượng 
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được thuê nhà ở cho cơ quan quản lý nhà ở thì cơ quan này ban hành quyết định 

phê duyệt đối tượng được thuê nhà ở. 

- Sau khi có quyết định phê duyệt đối tượng được thuê nhà ở cũ, đơn vị 

quản lý vận hành nhà ở thực hiện ký kết hợp đồng với người thuê nhà ở. 

b) Trình tự, thủ tục ký hợp đồng thuê nhà ở đối với trường hợp quy định 

tại Điểm c và Điểm d Khoản 2 Điều 57 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP được 

thực hiện như sau: 

- Trường hợp người đang sử dụng nhà ở nhận chuyển quyền thuê nhà ở 

trước ngày 06 tháng 6 năm 2013, là ngày Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 

tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà 

nước có hiệu lực thi hành (sau đây gọi chung là Nghị định số 34/2013/NĐ-CP) 

thì người đề nghị thuê nhà ở nộp 01 bộ hồ sơ quy định tại Khoản 1 Điều này tại 

đơn vị quản lý vận hành nhà ở hoặc tại Sở Xây dựng (do Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quy định). Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm 

kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì đăng tải 03 lần liên tục thông tin về nhà ở cho thuê 

trên báo của địa phương và trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình; trường 

hợp Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ thì chuyển cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở 

để thực hiện việc đăng tin. 

- Sau 25 ngày, kể từ ngày đăng tin lần cuối, nếu không có tranh chấp, 

khiếu kiện về nhà ở cho thuê thì đơn vị quản lý vận hành nhà ở ký hợp đồng với 

người thuê và báo cáo Sở Xây dựng biết để theo dõi, quản lý; nếu có tranh chấp, 

khiếu kiện về nhà ở này thì chỉ thực hiện ký hợp đồng thuê sau khi đã giải quyết 

xong tranh chấp, khiếu kiện; 

c) Trường hợp người đang sử dụng nhà ở là người nhận chuyển quyền 

thuê nhà ở từ ngày 06 tháng 6 năm 2013 thì người đề nghị thuê nhà ở nộp 01 bộ 

hồ sơ theo quy định tại đơn vị quản lý vận hành nhà ở hoặc tại cơ quan quản lý 

nhà ở (do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định). 

Trường hợp cơ quan quản lý nhà ở tiếp nhận hồ sơ thì cơ quan quản lý 

nhà ở có trách nhiệm kiểm tra, nếu nhà ở không có tranh chấp, khiếu kiện thì có 

văn bản đồng ý về việc chuyển nhượng quyền thuê và gửi văn bản này kèm theo 

bản sao hồ sơ đề nghị thuê nhà cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở để thực hiện 

ký hợp đồng với người thuê; trường hợp đơn vị quản lý vận hành tiếp nhận hồ 

sơ thì đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm kiểm tra và báo cáo cơ quan quản 

lý nhà ở xem xét kiểm tra để có văn bản đồng ý việc chuyển nhượng quyền thuê 

trước khi thực hiện ký kết hợp đồng; trường hợp cơ quan quản lý nhà ở không 

đồng ý thì phải có văn bản trả lời rõ lý do cho người đề nghị thuê nhà ở biết. 

4.2. Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính 

công tỉnh; 

4.3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị thuê nhà ở cũ; 
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- Giấy tờ chứng minh việc sử dụng nhà ở; 

- Bản sao thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc hộ 

chiếu đang còn giá trị hoặc Thẻ quân nhân của người có đơn đề nghị thuê nhà 

ở; trường hợp là vợ chồng thì phải có thêm bản sao Giấy chứng nhận kết hôn;4 

- Bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê 

nhà ở (nếu có). 

Trường hợp đã được cấp số định danh cá nhân và cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư, cơ sở dữ liệu về đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp được kết nối, 

vận hành thì được sử dụng số định danh cá nhân thay thế cho các giấy tờ liên 

quan đến nhân thân khi thực hiện thủ tục này. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

4.4. Thời hạn giải quyết: không quá 25 ngày, kể từ ngày cơ quan tiếp 

nhận hồ sơ nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: người thuê nhà ở cũ 

4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở 

- Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng, đơn vị quản lý vận hành nhà ở 

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định đối tượng được 

thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước và Hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu 

nhà nước. 

1.8. Lệ phí: Không 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo mẫu hướng dẫn 

tại phụ lục số 11 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 

30/6/2016 của Bộ Xây dựng (có đính kèm theo thủ tục). 

- Mẫu Hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo mẫu hướng dẫn 

tại phụ lục số 20 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 

30/6/2016 của Bộ Xây dựng (có đính kèm theo thủ tục). 

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Đối tượng được thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước là người đang thực 

tế sử dụng nhà ở và có nhu cầu tiếp tục thuê nhà ở, không chiếm dụng nhà ở trái 

pháp luật, bao gồm các đối tượng được bố trí sử dụng nhà ở từ trước ngày 

27/11/1992 và các đối tượng sau: 

- Người được phân phối thuê nhà ở đối với nhà ở được cơ quan có thẩm 

quyền cho phép đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước từ trước 

                                           
4 Phần chữ in nghiêng không đậm tại mục thành phần hồ sơ của trang này là nội dung đã được sửa đổi theo quy 

định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022. 
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ngày 27/11/1992 nhưng từ ngày 27/11/1992 mới hoàn thành xây dựng và đưa 

vào sử dụng. 

- Người đang thuê nhà ở trước ngày 27/11/1992 nhưng thuộc diện phải 

điều chuyển công tác và Nhà nước yêu cầu phải trả lại nhà ở đang thuê, sau đó 

được cơ quan nhà nước bố trí cho thuê nhà ở khác sau ngày 27/11/1992. 

- Người được bố trí sử dụng nhà ở hoặc nhà không có nguồn gốc là nhà ở 

nhưng được bố trí sử dụng trong khoảng thời gian từ ngày 27/11/1992 đến trước 

ngày 05/7/1994. 

- Người được bố trí sử dụng nhà ở hoặc nhà không có nguồn gốc là nhà ở 

nhưng được bố trí sử dụng trong khoảng thời gian từ ngày 05/7/1994 đến trước 

ngày 19/01/2007. 

4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Nhà ở năm 2014; 

- 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 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 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. 

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ 

khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. 

- Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và 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. 

5. Thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 

5.1. Trình tự thực hiện: 

- Người mua nhà ở phải nộp hồ sơ đề nghị mua nhà tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh; 

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tiếp nhận, ghi giấy biên nhận hồ 

sơ, kiểm tra hồ sơ và lập danh sách người mua nhà ở. Trên cơ sở hồ sơ đề nghị 

mua nhà ở cũ, Sở Xây dựng tổ chức họp Hội đồng xác định giá bán nhà ở để xác 

định giá bán nhà ở, quyền sử dụng đất. Sau khi Hội đồng xác định giá bán nhà ở 

xác định giá bán nhà ở, quyền sử dụng đất, Sở Xây dựng lập danh sách đối 

tượng được mua nhà ở kèm theo văn bản xác định giá bán nhà ở của Hội đồng 

xác định giá bán nhà ở trình cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở xem xét, quyết 

định. Đối với nhà ở do Bộ Quốc phòng đang quản lý thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ 

đề nghị Hội đồng xác định giá bán nhà ở họp để xác định giá; sau đó trình Bộ 

Quốc phòng ban hành quyết định bán nhà ở cũ; 
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- Căn cứ vào báo cáo của cơ quan quản lý nhà ở, cơ quan đại diện chủ sở 

hữu xem xét, ban hành quyết định bán nhà ở cũ, trong đó nêu rõ đối tượng được 

mua nhà ở, địa chỉ nhà ở được bán, giá bán nhà ở cũ và giá chuyển quyền sử 

dụng đất và gửi quyết định này cho cơ quan quản lý nhà ở, đơn vị quản lý vận 

hành nhà ở biết để phối hợp thực hiện ký kết hợp đồng mua bán nhà ở; 

- Sau khi nhận quyết định bán nhà ở cũ, đơn vị quản lý vận hành nhà ở 

thông báo cho người mua nhà biết thời gian cụ thể để ký kết hợp đồng mua bán 

nhà ở với cơ quan quản lý nhà ở. 

5.2. Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ cho Trung tâm phục vụ hành chính 

công tỉnh; 

5.3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị mua nhà ở cũ; 

- Bản sao thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc hộ 

chiếu đang còn giá trị hoặc Thẻ quân nhân của người đề nghị mua nhà ở; 

trường hợp là vợ chồng thì phải có thêm bản sao Giấy chứng nhận kết hôn;5 

Trường hợp đã được cấp số định danh cá nhân và cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư, cơ sở dữ liệu về đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp được kết nối, 

vận hành thì được sử dụng số định danh cá nhân thay thế cho các giấy tờ liên 

quan đến nhân thân khi thực hiện thủ tục này. 

- Hợp đồng thuê nhà ở được lập hợp pháp; giấy tờ chứng minh đã nộp đủ 

tiền thuê nhà ở và chi phí quản lý vận hành nhà ở đến thời điểm nộp hồ sơ đề 

nghị mua nhà ở. 

- Trường hợp người có tên trong hợp đồng thuê nhà ở đã xuất cảnh ra 

nước ngoài thì phải có văn bản ủy quyền (có xác nhận của cơ quan công chứng 

hoặc chứng thực theo quy định) cho các thành viên khác đứng tên mua nhà ở; 

nếu có thành viên có tên trong hợp đồng thuê nhà ở đã chết thì phải có giấy 

chứng tử kèm theo. 

- Trong trường hợp có thành viên thuê nhà ở khước từ quyền mua và đứng 

tên trong Giấy chứng nhận thì phải có văn bản khước từ quyền mua, không đứng 

tên trong Giấy chứng nhận và cam kết không có tranh chấp, khiếu kiện về việc 

mua bán nhà ở này; 

- Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền mua nhà ở 

(nếu có). 

b) Số lượng hồ sơ: 01. 

5.4. Thời hạn giải quyết: không quá 40 ngày kể từ ngày đơn vị quản lý 

vận hành nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

                                           
5 Phần chữ in nghiêng không đậm tại mục thành phần hồ sơ của trang này là nội dung đã được sửa đổi theo quy 

định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022. 
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5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: người đang thuê nhà ở cũ 

thuộc sở hữu nhà nước. 

5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở 

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan quản lý nhà ở, đơn vị quản lý vận hành nhà ở 

5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định đối tượng được 

mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước và Hợp đồng mua bán nhà ở cũ thuộc sở 

hữu nhà nước. 

5.8. Lệ phí: Không 

5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Mẫu đơn đề nghị mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo phụ lục 

số 12 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ 

Xây dựng (có đính kèm theo thủ tục). 

Mẫu Hợp đồng mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo mẫu hướng 

dẫn tại phụ lục số 22 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 

30/6/2016 của Bộ Xây dựng (có đính kèm theo thủ tục) 

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Yêu cầu, điều kiện 1: 

Người đề nghị mua nhà ở cũ phải là người đang thực tế sử dụng nhà ở, 

không chiếm dụng nhà ở trái pháp luật, bao gồm các đối tượng được bố trí sử 

dụng nhà ở từ trước ngày 27/11/1992 hoặc các đối tượng sau: 

- Người được phân phối thuê nhà ở đối với nhà ở được cơ quan có thẩm 

quyền cho phép đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước từ trước 

ngày 27/11/1992 nhưng từ ngày 27/11/1992 mới hoàn thành xây dựng và đưa 

vào sử dụng. 

- Người đang thuê nhà ở trước ngày 27/11/1992 nhưng thuộc diện phải 

điều chuyển công tác và Nhà nước yêu cầu phải trả lại nhà ở đang thuê, sau đó 

được cơ quan nhà nước bố trí cho thuê nhà ở khác sau ngày 27/11/1992. 

- Người được bố trí sử dụng nhà ở hoặc nhà không có nguồn gốc là nhà ở 

nhưng được bố trí sử dụng trong khoảng thời gian từ ngày 27/11/1992 đến trước 

ngày 05/7/1994. 

b) Yêu cầu, điều kiện 2: 

- Người mua nhà ở cũ có hợp đồng thuê và có tên trong hợp đồng thuê 

nhà ở này, trường hợp có nhiều thành viên cùng đứng tên trong hợp đồng thì các 

thành viên này phải thỏa thuận cử người đại diện đứng tên để ký hợp đồng mua 

nhà ở với cơ quan quản lý nhà ở; 
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- Đã đóng tiền thuê nhà đầy đủ theo quy định trong hợp đồng thuê nhà ở 

và đóng đầy đủ các chi phí quản lý vận hành nhà ở tính đến thời điểm ký hợp 

đồng mua bán nhà ở; 

- Phải có đơn đề nghị mua nhà ở cũ; 

- Nhà ở không thuộc phải không thuộc diện đang có tranh chấp, khiếu 

kiện. 

5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Nhà ở năm 2014; 

- 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 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ 

khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. 

- Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và 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. 


	loai_1
	dieu_2
	bookmark5
	dieu_1_1
	dieu_3_1
	dieu_4
	dieu_5
	dieu_2_1

		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-15T10:06:05+0700
	HÀ NỘI
	Phan Tấn Cảnh<tancanh@ninhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2023-03-15T11:02:41+0700


		2023-03-15T11:02:58+0700


		2023-03-15T11:03:14+0700


		2023-03-15T11:03:36+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2023-03-15T11:04:05+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2023-03-15T11:04:26+0700




