
ỦY BAN NHÂN DÂN   

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  33/2021/QĐ-UBND    Thừa Thiên Huế, ngày  25 tháng 5  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Bãi bỏ Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 ăn c   u t T  ch c ch nh quy n   a ph  ng ngày    tháng   năm 20    

 ăn c   u t sửa   i, b  sung một số  i u của  u t T  ch c  h nh phủ và 

 u t T  ch c ch nh quy n   a ph  ng ngày 22 tháng    năm 20    

 ăn c   u t Ban hành văn bản quy phạm pháp lu t ngày 22 tháng   năm 20    

 ăn c   u t sửa   i, b  sung một số  i u của  u t ban hành văn bản quy 

phạm pháp lu t ngày  8 tháng   năm 2020  

 ăn c   gh    nh số    20     - P ngày    tháng   năm 20   của 

 h nh phủ quy   nh chi tiết một số  i u và biện pháp thi hành  u t Ban hành 

văn bản quy phạm pháp lu t   

Theo    ngh  của Giám  ốc Sở Xây dựng. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 

2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà 

chung cư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 6 năm 2021.  

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

 hánh Văn  h ng Ủy ban nhân dân tỉnh   iám đốc S   ây dựng  Thủ 

trư ng các S   ban  ngành c   tỉnh   hủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện  thị  ã  



2 
 

thành  hố Huế và các t  ch c  cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
   - Như Điều 3  

   -  ục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư  há   

   - TT HĐND tỉnh  

   - UBND tỉnh:  T  các P T  

   - S  Tư  há   

   -   ng Thông tin Điện tử   

   - VP:  VP  P VP và các  V      

   - Lưu VT  XD.  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phương 
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