
UBND TỈNH THANH HÓA CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                  /SXD-QLN Thanh Hoá, ngày     tháng     năm 2021 

V/v thống nhất danh sách các đối 

tượng dự kiến được mua, thuê, thuê 

mua nhà chung cư thu nhập thấp tại 

Lô C5 thuộc Khu đô thị Nam thành 

phố Thanh Hóa (Đợt 10). 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4. 

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 239/HUD4-BQL2 ngày 13/05/2021 của 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 (Công ty) về việc đề nghị thẩm 

định danh sách các đối tượng dự kiến được mua nhà chung cư TNT tại lô C5 

thuộc Khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa (Đợt 10). 

- Sau khi kiểm tra danh sách các đối tượng dự kiến được mua nhà ở xã hội 

kèm theo Văn bản số 239/HUD4-BQL2 của Công ty (bao gồm 02 đối tượng), đối 

chiếu với danh sách các đối tượng đã mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, Sở Xây 

dựng thống nhất với danh sách 02 đối tượng dự kiến mua, thuê, thuê mua nhà 

chung cư thu nhập thấp tại Lô C5 thuộc Khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa 

(Đợt 10) do Công ty đề nghị. 

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về hồ sơ của từng đối tượng đăng ký dự 

kiến mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc dự án theo quy định của pháp luật. 

- Trong quá trình tổ chức quản lý việc sử dụng, vận hành và khai thác nhà 

ở, Công ty phải dành tối thiểu 20% tổng diện tích sàn nhà ở trong phạm vi dự án 

để cho thuê theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP 

ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. 

Sở Xây dựng thông báo như trên để Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 

HUD4 biết, thực hiện./.  

Nơi nhận:                                                                                      
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Ngân hàng CSXH tỉnh TH (để p/h cho vay vốn); 

- Văn phòng Sở (để đăng tải); 

- Lưu: VT, QLN, Bi(05b).                                           
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DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƯỢNG DỰ KIẾN MUA, THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở THU 

NHẬP THẤP TẠI LÔ C5 THUỘC KHU ĐÔ THỊ NAM THÀNH PHỐ THANH HÓA 

(ĐỢT 10) 

(Kèm theo Công văn số:                /SXD-QLN ngày     /6/2021 của Sở Xây dựng) 

 

Stt Họ và tên 

Số CMND (hoặc 

Căn cước công 

dân) 
Địa chỉ 

1 Nguyễn Văn Kiên 038090006474 
Thịnh Tăng, xã Quảng Thịnh, TP 

Thanh Hoá 

2 Đặng Thị Hiền 038179004688 

Thôn Tâm Binh, xã Đông Hoàng, 

huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh 

Hoá  
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