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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_______________________

________________________________________________

Số: 4305/Qð-UBND

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðà Nẵng, ngày 10 tháng 6 năm 2009

QUYẾT ðỊNH
V/v phê duyệt ðề án Xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên các
Trường ðại học, Cao ñẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề
trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng thuê.
____________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về
một số cơ chế, chính sách nhằm ñẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên
các cơ sở ñào tạo và nhà ở cho công nhân lao ñộng tại các khu công nghiệp tập trung,
người có thu nhập thấp tại khu vực ñô thị;
Căn cứ Quyết ñịnh số 155/2005/Qð-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2005 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phê duyệt ðề án giải quyết chỗ ở cho sinh viên các trường
ðại học và Cao ñẳng ñến năm 2010;
Căn cứ Quyết ñịnh số 65/2009/Qð-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ
tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho
sinh viên của các Trường ðại học, Cao ðẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề
thuê;
Theo ñề nghị của Sở Xây dựng thành phố ðà Nẵng tại Tờ trình số 139TTr-SXD
ngày 05 tháng 6 năm 2009,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này ðề án Xây dựng nhà ở cho học sinh,
sinh viên các Trường ðại học, Cao ñẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trên
ñịa bàn thành phố ðà Nẵng thuê.
ðiều 2. Sở Xây dựng là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp
với các cơ quan, ñơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn, kiểm
tra, giám sát việc triển khai ðề án và ñịnh kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện, ñề
xuất giải quyết các vướng mắc, khó khăn về UBND thành phố.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

