34

CÔNG BÁO/Số 11+12/Ngày 02-4-2018

7. Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương:
- Tăng cường thời lượng phát sóng, tuyên truyền sâu rộng để mọi người dân biết
quan điểm chủ trương của Đảng - N hà nước và N ghị quyết của tỉnh về chính sách ưu
đãi cho cá nhân, hộ gia đình xây dựng phát triển nhà ở xã hội để bán, cho thuê, thuê
mua (nhà ở cho công nhân, sinh viên, người lao động có thu nhập thấp).
- Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin chính sách miễn giảm khi
chuyển mục đích sử dụng đất; Cục Thuế tỉnh về chính sách thuế xây dựng đối với dự
án phát triển nhà cho thuê ( nhà trọ) theo hình thức phát triển nhà ở xã hội.
8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:
-Tổ chức tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân trên địa bàn về chính sách phát
triển nhà ở xã hội của Đảng - N hà nước, đặc biệt là loại hình nhà cho thuê (nhà trọ).
Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân xây dựng phát triển nhà ở xã hội cho thuê, để
giải quyết nhu cầu nhà ở cho công nhân.
- Rà soát đánh giá nhu cầu nhà ở công nhân người có thu nhập thấp trên địa bàn,
báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở. Bổ
sung điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, để đảm bảo
điều kiện phát triển nhà ở.
- Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động cấp phép xây dựng tuân thủ tiêu
chuNn tối thiểu của nhà ở xã hội, do hộ gia đình cá nhân đầu tư xây dựng quy định tại
chương II, Điều 3 Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng
hướng dẫn thực hiện một số nội dung của N ghị định 100/2015/N Đ-CP của Chính phủ
về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
Các Sở, Ban N gành, Đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành
phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và báo báo cho Sở Xây dựng
để tổng hợp, báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh./.
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