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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                        
                Hà Nội, ngày 26  tháng 11  năm 2014 

THÔNG TƯ 

Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 02/2013/TT-BXD  
ngày 08 tháng 3 năm 2013 hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các  

dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi 
nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ  

 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Xây dựng 

Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của 
Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; 

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về 
quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;   

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính 
phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị 
trường, giải quyết nợ xấu;  

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều 
trong Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2013 hướng dẫn việc 
hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án 
đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã 
hội hoặc công trình dịch vụ (sau đây gọi tắt là thông tư số 02/2013/Tt-BXD),  

Điều 1. Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 02/2013/TT-BXD được sửa đổi 
như sau:  

 "1. Thông tư này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2015." 

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện: 

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các cấp, các tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.  
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Điều 3. Điều khoản thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2014./. 

 
Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó TTg CP; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Chính phủ;  
- Văn phòng Quốc Hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia; 
- Ngân hàng Chính sách xã hội; 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 
- Cơ quan TW của các đoàn thể; 
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;  
- Công báo; Website Chính phủ; Website Bộ XD; 
- Bộ Xây dựng: Các đơn vị trực thuộc Bộ XD; 
- Lưu: VT,  QLN (5b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 

 
                  (đã ký) 

 
 

    Nguyễn Trần Nam 
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