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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH AN GIANG
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________
_________________________
Số: 881/Qð-UBND

Long Xuyên, ngày 23 tháng 4 năm 2009

QUYẾT ðỊNH
V/v phê duyệt ðề án Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh An Giang
(giai ñoạn 2009-2012)
__________________
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ñược Quốc hội
thông qua ngày 21/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành ăn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân ñược Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004;
Căn cứ Quyết ñịnh số 76/2004/Qð-TTg ngày 06/5/2004 của Thủ tướng Chính
phủ về ñịnh hướng phát triển nhà ở toàn quốc ñến năm 2020;
Căn cứ Quyết ñịnh số 167/2008/Qð-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng
Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở;
Căn cứ Quyết ñịnh số 40/2008/Qð-UBND ngày 04/11/2008 của UBND tỉnh
An Giang về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang ñến năm
2010, ñịnh hướng ñến năm 2020;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Xây dựng tại văn bản số 183/SXD-QLN ngày
22/4/2009,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt và ban hành kèm theo quyết ñịnh này về ðề án Hỗ trợ hộ nghèo về
nhà ở tỉnh An Giang giai ñoạn 2009-2012, với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Tên ñề án: ðề án Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh An Giang.
2. Phạm vi áp dụng: áp dụng ñối với các hộ thuộc diện ñối tượng theo quy
ñịnh tại khoản 1 ðiều 2 Quyết ñịnh số 167/2008/Qð-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ
tướng Chính phủ ñang cư trú tại khu vực nông thôn.
3. Mục tiêu hỗ trợ: Thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở nhằm mục
tiêu cùng với việc thực hiện các chính sách thuộc chương trình mục tiêu quốc gia
giảm nghèo giai ñoạn 2006 – 2010, Nhà nước trực tiếp hỗ trợ các hộ nghèo ñể có nhà
ở ổn ñịnh, an toàn, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xóa ñói, giảm nghèo bền
vững.

