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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long Xuyên, ngày 06 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành bản Quy ñịnh quản lý ñầu tư xây dựng
khu dân cư và nhà ở trên ñịa bàn tỉnh An Giang
UỶ 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 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật Kinh doanh Bất ñộng sản ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2005/Nð-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy
hoạch xây dựng;
Căn cứ Nghị ñịnh số 16/2005/Nð-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản
lý dự án ñầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị ñịnh số 112/2006/Nð-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về việc
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 16/2005/Nð-CP về quản lý dự án ñầu
tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị ñịnh số 90/2006/Nð-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ về quy
ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
Căn cứ Nghị ñịnh số 02/2006/Nð-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về việc
ban hành Quy chế khu ñô thị mới;
Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng
hướng dẫn một số về: lập, thẩm ñịnh, phê duyệt dự án ñầu tư xây dựng công trình,
giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình quy ñịnh tại
Nghị ñịnh số 16/2005/Nð-CP ngày 07/02/2005 và Nghị ñịnh 112/Nð-CP ngày
29/9/2006 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ Xây dựng
hướng dẫn thực hiện Quy chế khu ñô thị mới ban hành theo Nghị ñịnh số
02/2006/Nð-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng
hướng dẫn lập thẩm ñịnh, phê duyệt quy hoạch xây dựng;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số: 230/TT-XD ngày
30/5/2007,

