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Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2010

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều  
của Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008  

của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở 
__________

 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại tờ trình số 46/TTr-BXD ngày 15 tháng 7 năm 

2010. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 như sau: 

"3. Phạm vi áp dụng: 

Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở được áp dụng đối với các hộ có đủ 3 điều kiện 

quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định 167/2008/QĐ-TTg, đang cư trú tại khu vực không 

phải là đô thị trên phạm vi cả nước hoặc đang cư trú tại các thôn, làng, buôn, bản, ấp, 

phum, sóc (gọi chung là thôn, bản) trực thuộc phường, thị trấn hoặc xã trực thuộc thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh nhưng sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, lâm, ngư nghiệp." 

Điều 2. Bổ sung khoản 3 Điều 5 như sau: 

"3. Chi phí quản lý: 

Các địa phương sử dụng ngân sách địa phương để bố trí kinh phí quản lý triển khai 

thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở với mức tối đa không quá 0,5% tổng số chi 

phí ngân sách nhà nước hỗ trợ và vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện chính 

sách theo quy định. 

Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể để các địa phương thực hiện." 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2010. 
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Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- VP Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 
- Kiểm toán Nhà nước;  
- Ngân hàng Chính sách xã hội; 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị 
trực thuộc, Công báo; 
- Lưu: VT, KTTH (5b). M 290. 

THỦ TƯỚNG 
 (Đã ký) 

 
Nguyễn Tấn Dũng  
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