
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
THANH PHO BA NANG Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S: 6E2 /UBND-SXD Dà Náng, ngàyi4 thángl4 nàm 2022 

V/v xr 1 kt qua rà soát Quy& 
djnh so 38/2018/QD-UBND ngày 
12/11/2018 cüaUBND thãnhphô 

KInh gri: 

- SâTupháp; 
- S&Xâydimg. 

Theo d ngh cüa Si Xây dirng tti Cong van s 8094/SXD-QLN ngày 
31/10/2022 ye vic xin chü trtrcYng bäi bó toãn b Quyêt djnli so 38/2018/QD-
UBND ngày 12/11/2018 cüa UBND thành phô, Chü tjch UBND thành phô cO 
kiên nhu sau: 

1. Thng iTht chü truGng ban hành Quy& djnh bâi bô toàn b Quy& djnh 
so 38/2018/QD-UBND ngày 12/11/2018 cña UBND thành phô ban hành Quy 
dinh ye tiêu chI hra ch9n dôi tixcYng rnua, thuê, thuê muanhà a xâ hi duçic dâu 
tu bang nguôn von ngoài ngân sách trên dja bàn thành phô Dà Näng. 

2. Giao S& Xây dimg can c1r chü truang nêu tai  Dim 1 van ban nay, chü 
trI, phôi hçip vol các dmi vj lien quan to chic thrc hin dung trinh tr, thU tiic 
trong vic ban hành van bàn quy phtm pháp 1ut. 

Nhn duc COng van nay, yêu câu ThU tnr&ng các don vj lien quan trin 
khai thiic hiên.X. 

No'i nhtin: .. HU TICH 
-Nhiitrên; c 11'I. U TICH 
- Liru: VT, DTDT. 
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