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TỜ TRÌNH
Đề nghị thông qua Chương trình phát triển

nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

Triển khai thực hiện Luật Nhà ở ngày 25/11/2014; Nghị định số 
99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành Luật Nhà ở; Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 
ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
Luật Nhà ở; Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và 
tầm nhìn đến năm 2030; UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, thông 
qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030; với 
các nội dung chủ yếu như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở pháp lý.
Tại Điều 169 Luật Nhà ở năm 2014, quy định “UBND cấp tỉnh có trách 

nhiệm xây dựng Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh trình Hội 
đồng nhân dân tỉnh thông qua”. Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 
30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở 
quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 xác định: “Xây dựng và 
đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở, đặc biệt là chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ và hàng năm của địa 
phương và tổ chức triển khai thực hiện”; đồng thời yêu cầu UBND các tỉnh 
thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm “Tổ chức chỉ đạo phát triển 
nhà ở trên địa bàn theo quy định của pháp luật về nhà ở; xây dựng, điều 
chỉnh Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020”; tại điểm a khoản 1 Điều 
1 Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật 
Nhà ở năm 2014 “trước thời hạn 06 tháng khi hết giai đoạn thực hiện 
Chương trình phát triển nhà ở, UBND tỉnh tổ chức xây dựng Chương trình 
phát triển nhà ở mới để trình HĐND tỉnh thông qua”.

2. Mục đích yêu cầu và sự cần thiết của việc ban hành văn bản.
Để đáp ứng nhu cầu quản lý Nhà nước về nhà ở; nhằm xã hội hóa, 

khuyến khích các nhà đầu tư tham gia xây dựng nhà ở, đặc biệt là nhà ở cho 
các đối tượng xã hội; cũng như tạo điều kiện thuận lợi trong đầu tư, thực thi 
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pháp luật về xây dựng nhà ở theo đúng quy định; UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở 
Xây dựng tổ chức xây dựng Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam 
giai đoạn 2021 - 2030 tại Công văn số 6384/UBND-KTN ngày 30/10/2020, 
đây là nhiệm vụ cần thiết.

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Căn cứ.
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
- Luật Nhà ở ngày 25/11/2014;
- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; 
- Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát 

triển và quản lý nhà ở xã hội;
- Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của 
Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

- Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của 
Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

- Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh tại Kỳ 
họp thứ 23, HĐND tỉnh Khóa IX, thông qua dự thảo Chương trình phát triển 
nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030;

- Công văn số 6384/UBND-KTN ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh về 
việc bổ sung, điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai 
đoạn 2021 - 2030;

- Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh phê 
duyệt đề cương nhiệm vụ xây dựng Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng 
Nam giai đoạn 2021 - 2030.

2. Kết quả thực hiện xây dựng Chương trình
- Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030 

đã được Sở Xây dựng dự thảo, lấy ý kiến các Sở, Ban, ngành, địa phương; dự 
thảo Chương trình đã được UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh thông qua tại 
Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 19/4/2021.

- Thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 19/4/2021, Sở Xây dựng 
đã tổng kết, đánh giá Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam đến năm 
2020 tại Báo cáo số 149/BC-SXD ngày 08/6/2021 và hoàn thiện dự thảo 
Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030.
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- Ngày 10/6/2021, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp với các Sở, Ban, ngành 
để thông qua dự thảo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai 
đoạn 2021 - 2030;

- Sở Xây dựng đã tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của Trung tâm Nghiên 
cứu nhà ở và thị trường bất động sản - Cục Quản lý nhà và thị trường bất 
động sản, Bộ Xây dựng (văn bản góp ý số 44/CV-TT ngày 30/6/2021 của 
Trung tâm Nghiên cứu nhà ở và thị trường bất động sản).

Nội dung trong dự thảo trình lần này về mục tiêu (tổng diện tích nhà ở 
toàn tỉnh, diện tích sàn nhà ở bình quân, diện tích nhà ở tối thiểu, chất lượng 
nhà ở) đến năm 2025, năm 2030 là không thay đổi. Trong đó, có thay đổi về 
nhu cầu nhà ở cho các đối tượng, nhu cầu quỹ đất và nhu cầu vốn; về phát 
triển thị trường bất động sản, thu hút nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ 
thuật đô thị Sở Xây dựng đã tiếp thu ý kiến tại cuộc họp.

III. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Phạm vi, mục tiêu nghiên cứu.
Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030 

nhằm dự báo nhu cầu, phương hướng, giải pháp phát triển nhà ở cho các đối 
tượng là nhà ở người dân tự xây dựng, nhà ở thương mại, nhà ở tái định cư và 
nhà ở cho nhóm các đối tượng xã hội trên địa bàn tỉnh từng giai đoạn.

2. Định hướng phát triển nhà ở.
a) Vùng đồng bằng, ven biển (vùng phía Đông):
- Phát triển đa dạng các loại hình nhà ở, tăng tỷ trọng nhà ở cho thuê, nhà 

ở giá rẻ, nhà ở xã hội để phục vụ lao động đa ngành nghề đến làm việc; 
- Phát triển nhà ở đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng theo hướng 

đô thị văn minh hiện đại, có bản sắc;
- Khuyến khích phát triển nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công 

nhân tại các khu, cụm công nghiệp;
- Tăng tỷ lệ nhà ở xây dựng thô trong tổng quy mô các dự án phát triển 

nhà ở mới hằng năm.
b) Vùng trung du, miền núi (vùng phía Tây):
- Phát triển nhà ở tại khu vực thị trấn, trung tâm huyện đảm bảo phù hợp 

quy hoạch xây dựng theo hướng đô thị gắn với thương mại - dịch vụ; phát 
triển nhà ở theo hướng văn minh hiện đại, có bản sắc, tiết kiệm năng lượng và 
phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu;

- Phát triển nhà ở khu vực nông thôn đảm bảo nhà ở đạt chuẩn theo tiêu 
chí nông thôn mới: nền, khung, mái cứng; các công trình phụ trợ (bếp, nhà vệ 
sinh, chuồng trại, chăn nuôi,…) phải được bố trí đảm bảo vệ sinh; kiến trúc 
phù hợp phong tục, tập quán, lối sống của mỗi vùng;
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Phát triển nhà ở phù hợp với tổ chức dân cư theo mô hình tập trung tại 
trung tâm xã và gắn với hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã 
hội hoàn chỉnh. Hạn chế chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án phân lô bán 
nền (nhỏ lẻ).

3. Mục tiêu.
a) Mục tiêu chung:
Đầu tư phát triển, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng nhà ở, đáp 

ứng nhu cầu của nhân dân, phù hợp với tiến trình phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh.

b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2025:
- Tổng diện tích nhà ở khoảng 44,7 triệu m2 sàn (diện tích tăng thêm giai 

đoạn 2021 - 2025 khoảng 6,389 triệu m2 sàn).
- Diện tích sàn bình quân đầu người là 28,93 m²/người; trong đó, tại đô 

thị đạt 32,18 m²/người và tại nông thôn đạt 27,79 m²/người.
- Diện tích nhà ở tối thiểu 10 m2 sàn/người.
- Chất lượng nhà ở: tỷ lệ nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố khoảng 

97,5%, giảm tỷ lệ nhà thiếu kiên cố và không phát sinh nhà đơn sơ.
c) Mục tiêu cụ thể đến năm 2030:
- Tổng diện tích nhà ở khoảng 52,9 triệu m2 sàn (diện tích tăng thêm giai 

đoạn 2026 - 2030 khoảng 8,149 triệu m2 sàn).
- Diện tích sàn bình quân đầu người là 33,23 m²/người; trong đó, tại đô 

thị đạt 36,35 m²/người và tại nông thôn đạt 32,11 m²/người.
- Diện tích nhà ở tối thiểu 12 m2 sàn/người.
- Chất lượng nhà ở: tỷ lệ nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố khoảng 

99,2%, giảm tỷ lệ nhà thiếu kiên cố và không phát sinh nhà đơn sơ.
4. Kế hoạch phát triển nhà ở và nhu cầu đất ở đến năm 2025, 2030.
a) Kế hoạch phát triển nhà ở thương mại, thu nhập thấp, dân tự xây 

dựng:

        
Stt Chỉ tiêu

Nhu cầu nhà ở 
tăng thêm giai 

đoạn 2021 - 2025
(m2 sàn)

Nhu cầu nhà ở 
tăng thêm giai 

đoạn 2026 - 2030
(m2 sàn)

a Nhà ở thương mại 5.137.182 7.321.831
b Nhà ở thu nhập thấp 686.023 44.032

a Nhà ở người dân tự đầu tư 
xây dựng 566.040 783.341

Tổng cộng 6.389.245 8.149.205
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b) Kế hoạch phát triển nhà ở cho các đối tượng khác:

        
Stt Chỉ tiêu

Nhu cầu nhà ở 
tăng thêm giai 

đoạn 2021 - 2025
(m2 sàn)

Nhu cầu nhà ở 
tăng thêm giai 

đoạn 2026 - 2030
(m2 sàn)

a Nhà ở công nhân 492.611 348.062
b Nhà tái định cư 996.498 1.325.462

Tổng cộng 1.489.109 1.673.524

c) Nhu cầu đất ở giai đoạn 2021 - 2025, giai đoạn 2026 – 2030:

        
Stt Chỉ tiêu

Nhu cầu đất ở tăng 
thêm giai đoạn
2021 - 2025 (ha)

Nhu cầu đất ở tăng 
thêm giai đoạn
2026 - 2030 (ha)

1 Nhà ở thương mại 1.369 1.889
2 Nhà ở thu nhập thấp 217 18
3 Nhà ở công nhân 143 101
4 Nhà ở tái định cư 289 385

Tổng cộng 2.018 2.393

5. Nhu cầu nguồn vốn đầu tư

Loại nhà Cơ cấu nguồn vốn đến 
2025

Cơ cấu nguồn vốn 
đến 2030Stt Ngân 

sách
Doanh 
nghiệp

Ngân 
sách

Doanh 
nghiệp

1 Nhà ở thương mại 0 15.772 0 22.479
2 Nhà ở cho người thu 

nhập thấp
295 2.017 18,9 129

3 Nhà ở công nhân 211,8 1.448,8 149,7 1.023,7
4 Nhà ở tái định cư 1.451 0 1.930 0

Tổng cộng 1.957,8 19.237,8 2.098,6 23.631,7
6. Các nhóm giải pháp cụ thể.
a) Hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách
b) Giải pháp về đất ở
c) Giải pháp về kiến trúc quy hoạch
d) Giải pháp về phát triển thị trường nhà ở và quản lý sử dụng nhà ở
e) Giải pháp về công nghệ
f)  Sử dụng nguồn vốn thuộc ngân sách Nhà nước để phát triển nhà ở xã 

hội theo quy định của pháp luật có liên quan
g) Giải pháp cải cách thủ tục hành chính
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h) Giải pháp nhà ở cho các đối tượng xã hội
i) Giải pháp tuyên truyền, vận động
j) Giải pháp phát triển nhà ở thích ứng với tác động của thiên tai và 

biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.
UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh khóa X, Kỳ họp thứ 2 thông qua 

nội dung Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 
2030; UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Xây dựng và các Sở, Ban, ngành, địa phương 
thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của 
pháp luật./.

(Gửi kèm hồ sơ Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai 
đoạn 2021 - 2030 do Sở Xây dựng lập)
Nơi nhận:
- Như trên; 
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở Xây dựng;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 

[daky]
Hồ Quang Bửu
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