
UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SXD-QLN&VLXD Tây Ninh, ngày          tháng 3 năm 2021 
V/v thông báo thông tin cho vay                      

để mua, thuê mua nhà ở xã hội  
 

 

 

 

Kính gửi: 

 

 

 

- Các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;  

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố Tây Ninh. 

 

Căn cứ Công văn số 152/NHCS-KHNV ngày 16/3/2021 của Chi nhánh Ngân hàng 

chính sách xã hội tỉnh Tây Ninh về việc cung cấp thông tin cho vay để mua, thuê mua nhà 

ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP. 

Nhằm giúp cho các đối tượng có nhu cầu vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội tại 

dự án Chung cư nhà ở xã hội Thành phố Vàng (Golden City) nắm bắt thông tin kịp thời, 

chính xác, Sở Xây dựng thông báo đến các đơn vị về thông tin cho vay để mua, thuê mua 

nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP do Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã 

hội tỉnh Tây Ninh cung cấp (văn bản đính kèm); đồng thời đăng các thông tin nêu trên tại 

Trang thông tin điện tử của Sở: https://soxaydung.tayninh.gov.vn.   

Đề nghị các đơn vị triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng được 

hưởng chính sách về nhà ở xã hội trên địa bàn quản lý được biết. 

Trân trọng./.  

 

 

Nơi nhận:     
- Như trên;  

- UBND tỉnh (b/c); 

- CTy CP ĐT Thành Phố Vàng; 

- CN Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLN&VLXD. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soxaydung.tayninh.gov.vn/
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