
Văn bản UBND Thành phố Hà Nội 

      

Số/Ký hiệu

  

Ngày ban hành

  

Trích yếu

  
    

  19/2017/QĐ-UBND

  

 30/05/2017

      Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2015 - 2019  
    

  02/2016/QĐ-UBND

  

  21/01/2016

  

 Ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi
thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội 

  
    

  23/2014/QĐ-UBND

  

  20/06/2014

  

 1 / 42

http://www.mediafire.com/file/2ccm83hzo22p249/QD_19_2017_gia_dat_HN_2015-2019.rar
http://www.mediafire.com/file/koq8uv6ra8ec4ov/QD_02_2016.rar
http://www.mediafire.com/file/koq8uv6ra8ec4ov/QD_02_2016.rar


Văn bản UBND Thành phố Hà Nội 

 Quy định  cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn
Thành phố Hà Nội

  
    

 63/2013/QĐ-UBND

  

  25/12/2013

  

 Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014

  
    

  02/2013/QĐ-UBND

  

 07/01/2013

  

 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều kèm theo Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND của
UBND Thành phố về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất &nbsp;

  
    

  51/2012/QĐ-UBND

  

 2 / 42

http://www.mediafire.com/file/7zl6r8fgf4te7bs/QD_23-2014_Bt%252C_Hotro%252C_tai_dinh_cu_TP_Ha_Noi.rar
http://www.mediafire.com/file/7zl6r8fgf4te7bs/QD_23-2014_Bt%252C_Hotro%252C_tai_dinh_cu_TP_Ha_Noi.rar
http://www.mediafire.com/file/7zl6r8fgf4te7bs/QD_23-2014_Bt%252C_Hotro%252C_tai_dinh_cu_TP_Ha_Noi.rar
http://www.mediafire.com/file/zjfzychp55bpsze/QD_63-2013_ve_gia_dat_HN_2014.rar
http://www.mediafire.com/file/j01jd91aqybuaz1/QD_02_2013_sd_QD_108_BT_ho_tr_thu_hoi_dat.rar
http://www.mediafire.com/file/j01jd91aqybuaz1/QD_02_2013_sd_QD_108_BT_ho_tr_thu_hoi_dat.rar


Văn bản UBND Thành phố Hà Nội 

 28/12/2012

  

   Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013

  

    

    29/2011/QĐ-UBND

  

 14/09/2011

 3 / 42

http://www.mediafire.com/file/6a2ygpr8sgpy60y/QD_51-2012_gia_dat_HN_2013.rar


Văn bản UBND Thành phố Hà Nội 

  

 Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê

đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

  

    

    124/2010/QĐ-UBND

  

 29/12/2010

  

 4 / 42

http://www.mediafire.com/file/mnl9ud9t4df9v8j/QD_29-2011.doc
http://www.mediafire.com/file/mnl9ud9t4df9v8j/QD_29-2011.doc


Văn bản UBND Thành phố Hà Nội 

 Quyết định Về việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm

2010

  

    

     45/2010/QĐ-UBND

  

 13/09/2010

  

 Quy định bán, cho thuê, thuê mua và quản lý và sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn thành

 5 / 42

http://www.mediafire.com/file/hm1dkm5a8adb4xb/QD_124_GIA_DAT_HN_NAM_2010.rar
http://www.mediafire.com/file/hm1dkm5a8adb4xb/QD_124_GIA_DAT_HN_NAM_2010.rar
http://www.mediafire.com/file/8z1dr93td8xt2md/QD_45-2010.rar


Văn bản UBND Thành phố Hà Nội 

phố Hà Nội

  

    

      34/2010/QĐ-UBND

  

 16/08/2010

  

 Quyết định Ban hành quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở

cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

 6 / 42

http://www.mediafire.com/file/8z1dr93td8xt2md/QD_45-2010.rar
http://www.mediafire.com/file/oydrp3t3ybnz88x/QD_34-2010.doc
http://www.mediafire.com/file/oydrp3t3ybnz88x/QD_34-2010.doc


Văn bản UBND Thành phố Hà Nội 

  

    

    108/2009/QĐ-UBND

  

 29/09/2009

  

 Quyết định ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

trên địa bàn thành phố Hà Nội

  

 7 / 42

http://www.mediafire.com/file/a4x27f9gcxb69mo/QD_108-2009_BT-HT-TDC_tren_dia_ban_HN.DOC
http://www.mediafire.com/file/a4x27f9gcxb69mo/QD_108-2009_BT-HT-TDC_tren_dia_ban_HN.DOC


Văn bản UBND Thành phố Hà Nội 

    

     73/2009/QĐ-UBND

  

 25/05/2009

  

 Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung một số quy định tại  Quyết định số

14/2009/QĐ-UBND về việc thu phí xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

  

    

 8 / 42

http://www.mediafire.com/file/8kk3fv54nwzcvrv/QD_73-2009.pdf
http://www.mediafire.com/file/8kk3fv54nwzcvrv/QD_73-2009.pdf
http://www.mediafire.com/file/8kk3fv54nwzcvrv/QD_73-2009.pdf


Văn bản UBND Thành phố Hà Nội 

     54/2009/QĐ-UBND

  

 16/03/2009

  

 Quyết định sửa đổi một số điều, khoản của quy định ban hành kèm theo QĐ

41/2008/QĐ-UBND thành phố về công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền

sử dụng đất và đăng ký biến động về sử dụng đất cho các tổ chức đang sử dụng đất trên địa

bàn thành phố Hà Nội

  

    

 9 / 42

http://www.mediafire.com/file/7985o8jbzll5k5v/QD_54-2009_sd_QD_41-2008.pdf
http://www.mediafire.com/file/7985o8jbzll5k5v/QD_54-2009_sd_QD_41-2008.pdf
http://www.mediafire.com/file/7985o8jbzll5k5v/QD_54-2009_sd_QD_41-2008.pdf
http://www.mediafire.com/file/7985o8jbzll5k5v/QD_54-2009_sd_QD_41-2008.pdf


Văn bản UBND Thành phố Hà Nội 

     33/2009/QĐ-UBND

  

 09/01/2009

  

 Quyết định về việc thu phí thẩm định kết quả giá đấu thầu trên địa bàn Hà Nội

  

    

     24/2009/QĐ-UBND

 10 / 42

http://www.mediafire.com/file/rucq4fgnxbqczgk/QD_33-2009_thu_phi_tham_dinh_kqua_dau_thau_tren_dban_HN.pdf


Văn bản UBND Thành phố Hà Nội 

  

 09/01/2009

  

 Quyết định về việc thu phí đấu giá trên địa bàn Hà Nội

  

    

      23/2009/QĐ-UBND

  

 11 / 42

http://www.mediafire.com/file/u6i99cekk8x590o/QD_24-2009_thu_phi_dau_gia_tren_dban_HN.pdf


Văn bản UBND Thành phố Hà Nội 

 09/01/2009

  

 Quyết định về việc thu phí sử dụng hè, lề đường, bến bãi, mặt nước trên địa bàn Hà Nội

  

    

     17/2009/QĐ-UBND

  

 09/01/2009

 12 / 42

http://www.mediafire.com/file/3r5rizz3xn8b2t8/QD_23-2009_thu_phi_sd_he_le_duong_ben_bai_dban_HN.pdf


Văn bản UBND Thành phố Hà Nội 

  

 Quyết định về việc thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn Hà Nội

  

    

    14/2009/QĐ-UBND

  

 09/01/2009

  

 13 / 42

http://www.mediafire.com/file/lc3m20jcx5hmzk7/QD_17-2009.pdf


Văn bản UBND Thành phố Hà Nội 

 Quyết định về việc thu phí xây dựng trên địa bàn Hà Nội

  

    

     12/2009/QĐ-UBND

  

 09/01/2009

  

 Quyết định về việc thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn Hà Nội

 14 / 42

http://www.mediafire.com/file/o9v25ev6e4djjp2/QD_14-2009.pdf
http://www.mediafire.com/file/21w4uqz41y6dw7k/QD_12-2009_thu_le_phi_ho_tich.pdf


Văn bản UBND Thành phố Hà Nội 

  

    

    11/2009/QĐ-UBND

  

 09/01/2009

  

 Quyết định về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Hà Nội

  

    

 15 / 42

http://www.mediafire.com/file/is3ov7dd52nadg8/QD11-2009_thu_le_phi_cap_giay_phep_XD_tren_dban_HN.pdf


Văn bản UBND Thành phố Hà Nội 

     10/2009/QĐ-UBND

  

 09/01/2009

  

 Quyết định về việc thu lệ phí địa chính trên địa bàn Hà Nội

  

    

     06/2009/QĐ- UBND

 16 / 42

http://www.mediafire.com/file/90t75x56zgwqte8/QD_10-2009_thu_le_phi_dia_chinh_tren_dban_HN.pdf


Văn bản UBND Thành phố Hà Nội 

  

 09/01/2009

  

 Về việc thu lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội

  

    

      02/2009/QĐ- UBND

  

 17 / 42

http://www.mediafire.com/file/755jbbc5tq0sad2/QD06-2009_thu_le_phi_dky_cu_tru_va_cap_CMND_tren_dban_HN.pdf


Văn bản UBND Thành phố Hà Nội 

 09/01/2009

  

 Quyết định về việc thu lệ phí đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp

thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn Hà Nội

  

    

   49/2008/QĐ-UBND

  

 25/11/2008

 18 / 42

http://www.mediafire.com/file/8cdo05zs0d0g359/QD_02-2009.pdf
http://www.mediafire.com/file/8cdo05zs0d0g359/QD_02-2009.pdf


Văn bản UBND Thành phố Hà Nội 

  

 Quyết định Ban hành quy định về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do

các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước đang sử dụng thuộc thành phố

quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội

  

    

   43/2008/QĐ-UBND

  

 23/10/2008

 19 / 42

http://www.mediafire.com/file/8c6fh3qab6apbjs/QD_49-2008-sxep_lai_xly_nha_dat_thuoc_shuu_NN_do_cquan_HC_DVSN_cty_NN_dang_sd_thuoc_TP_qly_tren_dban_HN.rar
http://www.mediafire.com/file/8c6fh3qab6apbjs/QD_49-2008-sxep_lai_xly_nha_dat_thuoc_shuu_NN_do_cquan_HC_DVSN_cty_NN_dang_sd_thuoc_TP_qly_tren_dban_HN.rar
http://www.mediafire.com/file/8c6fh3qab6apbjs/QD_49-2008-sxep_lai_xly_nha_dat_thuoc_shuu_NN_do_cquan_HC_DVSN_cty_NN_dang_sd_thuoc_TP_qly_tren_dban_HN.rar


Văn bản UBND Thành phố Hà Nội 

  

 Quyết định về việc ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền

sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

  

    

   42/2008/QĐ-UBND

  

 23/10/2008

  

 20 / 42

http://www.mediafire.com/file/xkhhlcj7a1q6gxc/QD_43-2008__bhanh_Qdinh_ve_dau_gia_Qsd_dat_de_giao_dat_co_thu_tien_sd_dat_hoac_cho_thue_dat_tren_dban_HN.rar
http://www.mediafire.com/file/xkhhlcj7a1q6gxc/QD_43-2008__bhanh_Qdinh_ve_dau_gia_Qsd_dat_de_giao_dat_co_thu_tien_sd_dat_hoac_cho_thue_dat_tren_dban_HN.rar


Văn bản UBND Thành phố Hà Nội 

 Quyết định về trình tự, thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư của

các tổ chức kinh tế trong nước không sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc không phải là dự

án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội

  

    

    39/2008/QĐ- UBND

  

 22/10/2008

  

 21 / 42

http://www.mediafire.com/file/60lwa8301q3eapp/QD_42-2008_ve_thu_tuc_tham_dinh_nhu_cau_su_usd_da_duan_Dtu.rar
http://www.mediafire.com/file/60lwa8301q3eapp/QD_42-2008_ve_thu_tuc_tham_dinh_nhu_cau_su_usd_da_duan_Dtu.rar
http://www.mediafire.com/file/60lwa8301q3eapp/QD_42-2008_ve_thu_tuc_tham_dinh_nhu_cau_su_usd_da_duan_Dtu.rar


Văn bản UBND Thành phố Hà Nội 

 Quyết định ban hành quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử

dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thu hồi đất và giao đất làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư

nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội

  

    

   35/2008/QĐ- UBND

  

 14/10/2008

  

 22 / 42

http://www.mediafire.com/file/srkk1ch5f3jde67/QD_39-2008_thu_hoi_giao_dat_chuyen_mdich_sd_de_t_hien_d_an_DT_va_thu_hoi_tai_diem_dcu_nong_thong_tren_dban_HN.rar
http://www.mediafire.com/file/srkk1ch5f3jde67/QD_39-2008_thu_hoi_giao_dat_chuyen_mdich_sd_de_t_hien_d_an_DT_va_thu_hoi_tai_diem_dcu_nong_thong_tren_dban_HN.rar
http://www.mediafire.com/file/srkk1ch5f3jde67/QD_39-2008_thu_hoi_giao_dat_chuyen_mdich_sd_de_t_hien_d_an_DT_va_thu_hoi_tai_diem_dcu_nong_thong_tren_dban_HN.rar


Văn bản UBND Thành phố Hà Nội 

 Quyết định về việc ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được xây

dựng, cải tạp lại trên địa bàn thành phố Hà Nội

  

    

    48/2008/QĐ- UBND

  

 28/07/2008

  

 Quyết định ban hành quy chế, cải tạo xây dựng lại các chung cư cũ bị hỏng, xuống cấp trên

 23 / 42

http://www.mediafire.com/file/54p3m5i1wy4s8iv/QD_35_2008_bang_gia_cho_thue_nha_o_thuoc_SHNN_chua_duoc_XD_cai_tao_tren_dia_ban_HN.rar
http://www.mediafire.com/file/54p3m5i1wy4s8iv/QD_35_2008_bang_gia_cho_thue_nha_o_thuoc_SHNN_chua_duoc_XD_cai_tao_tren_dia_ban_HN.rar
http://www.mediafire.com/file/xzaeaqjasnze2ar/QD_48-2008_qche_XD%252C_cai_tao_chung_cu_cu%252C_xuong_cap.rar


Văn bản UBND Thành phố Hà Nội 

địa bàn thành phố Hà Nội

  

    

    46/2008/QĐ- UBND

  

 14/07/2008

  

 Quyết định ban hành quy định về chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân

đang sử dụng đất ao, vườn trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu dân cư nhưng chưa được

 24 / 42

http://www.mediafire.com/file/xzaeaqjasnze2ar/QD_48-2008_qche_XD%252C_cai_tao_chung_cu_cu%252C_xuong_cap.rar
http://www.mediafire.com/file/0vcd96ufdhse58f/QD_46-2008chuyenmucdich_sd_datvuon_sang_dat_o.rar
http://www.mediafire.com/file/0vcd96ufdhse58f/QD_46-2008chuyenmucdich_sd_datvuon_sang_dat_o.rar


Văn bản UBND Thành phố Hà Nội 

công nhận là đất ở và đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang

đất phi nông nghiệp (đất ở, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh và đất chuyên dùng khác) trên địa

bàn thành phố Hà Nội

  

    

    36/2008/QĐ- UBND

  

 23/06/2008

  

 25 / 42

http://www.mediafire.com/file/0vcd96ufdhse58f/QD_46-2008chuyenmucdich_sd_datvuon_sang_dat_o.rar
http://www.mediafire.com/file/0vcd96ufdhse58f/QD_46-2008chuyenmucdich_sd_datvuon_sang_dat_o.rar
http://www.mediafire.com/file/0vcd96ufdhse58f/QD_46-2008chuyenmucdich_sd_datvuon_sang_dat_o.rar


Văn bản UBND Thành phố Hà Nội 

 Quyết định về việc điều chỉnh giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc trên địa bàn

thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của

UBND thành phố Hà Nội

  

    

     26/2008/QĐ- UBND

  

 28/05/2008

  

 26 / 42

http://www.mediafire.com/file/l2q2guqdok6ha1l/QD_36-2008_gia_XD_nha_moi%252C_nha_tam%252C_vat_kien_truc__HN.rar
http://www.mediafire.com/file/l2q2guqdok6ha1l/QD_36-2008_gia_XD_nha_moi%252C_nha_tam%252C_vat_kien_truc__HN.rar
http://www.mediafire.com/file/l2q2guqdok6ha1l/QD_36-2008_gia_XD_nha_moi%252C_nha_tam%252C_vat_kien_truc__HN.rar


Văn bản UBND Thành phố Hà Nội 

 Quyết định quy định về hạn mức giao đất ở mới, hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất

có vườn, ao trong khu dân cư hình thành từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 1/7/2004 và kích

thước, diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố

Hà Nội

  

    

     20/2008/QĐ- UBND

  

 16/04/2008

  

 27 / 42

http://www.mediafire.com/file/9l8e8sooc4usvc0/QD_26-2008_dtichdat_dctach%252Chan_mucdat_o.rar
http://www.mediafire.com/file/9l8e8sooc4usvc0/QD_26-2008_dtichdat_dctach%252Chan_mucdat_o.rar
http://www.mediafire.com/file/9l8e8sooc4usvc0/QD_26-2008_dtichdat_dctach%252Chan_mucdat_o.rar
http://www.mediafire.com/file/9l8e8sooc4usvc0/QD_26-2008_dtichdat_dctach%252Chan_mucdat_o.rar


Văn bản UBND Thành phố Hà Nội 

 Quyết định ban hành quy định về quản lý và sử dụng hè phố, lòng đường trên địa bàn

thành phố Hà Nội

  

    

    03/2008/QĐ- UBND

  

 09/01/2008

  

 Quyết định ban hành quy định về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước do
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http://www.mediafire.com/file/x9dvh6xyq16b693/QD_20-2008_Qlyhepho%252Clongduong.rar
http://www.mediafire.com/file/x9dvh6xyq16b693/QD_20-2008_Qlyhepho%252Clongduong.rar
http://www.mediafire.com/file/bit1cir4w116pes/QD_03-2008-sapxep%252Cxuly_nha_dat_tai_coquan_Nha_nc_Hanoi.rar


Văn bản UBND Thành phố Hà Nội 

các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và công ty nhà nước đang sử dụng thuộc thành phố

quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội

  

    

    151/2007/QĐ- UBND

  

 31/12/2007

  

 Quyết định V/v ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc trên địa bàn thành
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http://www.mediafire.com/file/bit1cir4w116pes/QD_03-2008-sapxep%252Cxuly_nha_dat_tai_coquan_Nha_nc_Hanoi.rar
http://www.mediafire.com/file/bit1cir4w116pes/QD_03-2008-sapxep%252Cxuly_nha_dat_tai_coquan_Nha_nc_Hanoi.rar
http://www.mediafire.com/file/1c8bdygn3ws507v/QD_151-2007_Gia_XD_nha_tai_HN.rar


Văn bản UBND Thành phố Hà Nội 

phố Hà Nội

  

    

     136/2007/QĐ- UBND

  

 30/11/2007

  

 Quyết định ban hành quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử

dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà ở giãn dân nông thôn trên địa bàn thành phố
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http://www.mediafire.com/file/1c8bdygn3ws507v/QD_151-2007_Gia_XD_nha_tai_HN.rar
http://www.mediafire.com/file/93mtkfxp4d161a3/QD_136-2007.rar
http://www.mediafire.com/file/93mtkfxp4d161a3/QD_136-2007.rar


Văn bản UBND Thành phố Hà Nội 

Hà Nội

  

    

    115/2007/QĐ- UBND

  

 22/10/2007

  

 Quyết định về việc thu phí đấu giá trên địa bàn thành phố Hà Nội&nbsp; 
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http://www.mediafire.com/file/93mtkfxp4d161a3/QD_136-2007.rar
http://www.mediafire.com/file/5a251fvyyci3vy1/QD_115-2007_phi_dau_gia_Hn.rar
http://www.mediafire.com/file/5a251fvyyci3vy1/QD_115-2007_phi_dau_gia_Hn.rar


Văn bản UBND Thành phố Hà Nội 

  

    

     81/2007/QĐ- UBND

  

 13/07/2007

  

 Quyết định về việc điều chỉnh bổ sung một số điều của QĐ số 137/2005/QĐ-UB của Ủy ban

nhân dân thành phố ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền

sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
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http://www.mediafire.com/file/wsl5uofmpsulltj/QD_81-2007_bandaugia_QSDD_khi_giaodat%252Ccho_thuedat.rar
http://www.mediafire.com/file/wsl5uofmpsulltj/QD_81-2007_bandaugia_QSDD_khi_giaodat%252Ccho_thuedat.rar
http://www.mediafire.com/file/wsl5uofmpsulltj/QD_81-2007_bandaugia_QSDD_khi_giaodat%252Ccho_thuedat.rar


Văn bản UBND Thành phố Hà Nội 

  

    

    11/2007/QĐ- UBND

  

 16/1/2007

  

 Quyết định về việc sửa đổi bổ sung một số điều, khoản của QĐ số 38/2005/QĐ-UB ngày

29/3/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về quy trình bán nhà và cấp giấy chứng nhận quyền

sở hữu nhà ở quyền sử dụng đất ở cho các hộ mua nhà theo Nghị định 61/CP ngày 5/7/1994

của chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội
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http://www.mediafire.com/file/2bmerm9dmss08r2/QD_11-2007_sdoiQD38-2005_quytrinhbannhaND61%252C_capSodo.rar
http://www.mediafire.com/file/2bmerm9dmss08r2/QD_11-2007_sdoiQD38-2005_quytrinhbannhaND61%252C_capSodo.rar
http://www.mediafire.com/file/2bmerm9dmss08r2/QD_11-2007_sdoiQD38-2005_quytrinhbannhaND61%252C_capSodo.rar
http://www.mediafire.com/file/2bmerm9dmss08r2/QD_11-2007_sdoiQD38-2005_quytrinhbannhaND61%252C_capSodo.rar


Văn bản UBND Thành phố Hà Nội 

  

    

    212/2005/QĐ-UB

  

 09/12/2005

  

 Bổ sung Khoản 3 và Khoản 4, Điều 4 của Quy trình bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho

người đang ở thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ trên địa bàn

Thành phố Hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định số 38/2005/QĐ-UB ngày 29/3/2005 

 &nbsp;

 34 / 42

http://www.mediafire.com/file/u674bnesj0arw4u/QD_212-2005_sd_QD38-2005_bannhadangthue_theo_ND61.rar
http://www.mediafire.com/file/u674bnesj0arw4u/QD_212-2005_sd_QD38-2005_bannhadangthue_theo_ND61.rar
http://www.mediafire.com/file/u674bnesj0arw4u/QD_212-2005_sd_QD38-2005_bannhadangthue_theo_ND61.rar
http://www.mediafire.com/file/u674bnesj0arw4u/QD_212-2005_sd_QD38-2005_bannhadangthue_theo_ND61.rar


Văn bản UBND Thành phố Hà Nội 

  

    

     92/2005/NĐ-CP

  

 12/07/2005

  

 Nghị định của Chính phủ số 92/2005/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2005 Quy định chi tiết

thi hành 1 số điều của pháp lệnh thủ đô Hà Nội
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http://www.mediafire.com/file/pv44dy772v7fnw9/ND_92-2005.doc
http://www.mediafire.com/file/pv44dy772v7fnw9/ND_92-2005.doc


Văn bản UBND Thành phố Hà Nội 

    

    80/2005/QĐ-UB

  

 03/06/2005

  

 Quyết định của UBNDTP Ban hành giá bán căn hộ chung cư cao tầng cho các hộ gia đình

tái định cư&nbsp;khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi

ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội
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http://www.mediafire.com/file/l8tnrtc72442974/QD_80-2005_Giabannha_chungcu_taidinhcu.rar
http://www.mediafire.com/file/l8tnrtc72442974/QD_80-2005_Giabannha_chungcu_taidinhcu.rar
http://www.mediafire.com/file/l8tnrtc72442974/QD_80-2005_Giabannha_chungcu_taidinhcu.rar


Văn bản UBND Thành phố Hà Nội 

    

     182/2004/QĐ- UB

  

 10/12/2004

  

 Quyết định của UBNDTP “Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 9 – Quyết định số 63/1999/QĐ-UB

của UBND Thành phố Quy định các điều kiện về quy hoạch, kiến trúc khi bán nhà ở thuộc sở

hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP ngày 5/7/1994 và Nghị định

21/CP ngày 16/4/1996 của Chính phủ trên địa bàn&nbsp;Thành phố Hà Nội”
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http://www.mediafire.com/file/69465dx5zma89lb/QD_182-2004_sdQD63-1999.rar
http://www.mediafire.com/file/69465dx5zma89lb/QD_182-2004_sdQD63-1999.rar
http://www.mediafire.com/file/69465dx5zma89lb/QD_182-2004_sdQD63-1999.rar
http://www.mediafire.com/file/69465dx5zma89lb/QD_182-2004_sdQD63-1999.rar


Văn bản UBND Thành phố Hà Nội 

  

    

    176/2004/QĐ-UB

  

 26/11/2004

  

 Quyết định của UBNDTP Về việc Bổ sung Điểm c/ khoản 2/ Điều 1 Quyết định số

119/2004/QĐ-UB ngày 4/8/2004 của UBND Thành phố về khung giá các loại đất
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http://www.mediafire.com/file/6vn6806z5n466in/QD_176-2004_sdQD119_khunggiadat.rar
http://www.mediafire.com/file/6vn6806z5n466in/QD_176-2004_sdQD119_khunggiadat.rar


Văn bản UBND Thành phố Hà Nội 

    

    166/2004/QĐ-UB

  

 09/11/2004

  

 Về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà

Nội
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http://www.mediafire.com/file/s7pxv9lztb6vuws/QD_166-2004_Quyche_BQly_Khu_CN%252Cchexuat_Hanoi.rar
http://www.mediafire.com/file/s7pxv9lztb6vuws/QD_166-2004_Quyche_BQly_Khu_CN%252Cchexuat_Hanoi.rar


Văn bản UBND Thành phố Hà Nội 

     156/2004/QĐ-UB

  

 15/10/2004

  

 Quyết định của UBNDTP Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Qui định ban hành kèm

theo Quyết định số 158/2002/QĐ-UB ngày 25/11/2002 của UBND thành phố qui định về thủ

tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế chấp (hoặc bảo lãnh), góp

vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu nhà trên địa bàn thành phố Hà nội
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http://www.mediafire.com/file/c0ln2b7z9g03mw8/QD_156-2004-ch.nhuong%252C_thue...dat.rar
http://www.mediafire.com/file/c0ln2b7z9g03mw8/QD_156-2004-ch.nhuong%252C_thue...dat.rar
http://www.mediafire.com/file/c0ln2b7z9g03mw8/QD_156-2004-ch.nhuong%252C_thue...dat.rar
http://www.mediafire.com/file/c0ln2b7z9g03mw8/QD_156-2004-ch.nhuong%252C_thue...dat.rar


Văn bản UBND Thành phố Hà Nội 

    158/2002/QĐ-UB

  

 25/11/2002

  

 Quyết định của UBNDTP Ban hành quy định về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho

thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế chấp (hoặc bảo lãnh), góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất,

chuyển quyền sở hữu nhà trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
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http://www.mediafire.com/file/atav3365fyyop42/QD_158-2002_ch.nhuong%252C_thue...dat.rar
http://www.mediafire.com/file/atav3365fyyop42/QD_158-2002_ch.nhuong%252C_thue...dat.rar
http://www.mediafire.com/file/atav3365fyyop42/QD_158-2002_ch.nhuong%252C_thue...dat.rar


Văn bản UBND Thành phố Hà Nội 

     63/1999/QĐ-UB

  

 31/07/1999

  

 Quyết định của UBNDTP Về việc ban hành qui định các điều kiện về quy hoạch, kiến trúc

khi bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo nghị định số 61/CP và nghị

định số 21/CP của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội
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http://www.mediafire.com/file/2obrxbbmdc0fq8d/QD_63-1999-bannhatheo_ND61.rar
http://www.mediafire.com/file/2obrxbbmdc0fq8d/QD_63-1999-bannhatheo_ND61.rar
http://www.mediafire.com/file/2obrxbbmdc0fq8d/QD_63-1999-bannhatheo_ND61.rar

