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PHẦN I: 

PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1. Sự cần thiết phải xây dựng Chƣơng trình phát nhà ở 

Nhà ở là vấn đề được mọi tầng lớp dân cư trong xã hội luôn quan tâm. Nhà 

ở có tính kinh tế, xã hội sâu sắc. Vì vậy, phát triển nhà ở không chỉ giải quyết 

nhu cầu cơ bản của nhân dân mà còn góp phần chỉnh trang không gian kiến trúc 

đô thị, cảnh quan và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Mặt khác, nhà ở có một vị trí 

quan trọng và chiếm tỉ lệ đáng kể trong quá trình vận hành thị trường bất động 

sản. Phát triển và quản lý tốt công tác phát triển nhà ở sẽ góp phần quan trọng 

trong việc điều hành, quản lý thị trường bất động sản. 

Thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia đến năm 2020 được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 

4266/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 về việc Ban hành Chương trình phát triển 

nhà ở tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; tiếp đến ngày 

17/9/2018, để phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình 

thực tế phát triển của địa phương, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết 

định số 2787/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển 

nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020. 

Gần 05 năm thực hiện, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh đã có sự phát triển 

mạnh mẽ về nhà ở. Nhiều dự án phát triển nhà ở đã được hoàn thành và đưa vào 

sử dụng, nhà ở do người dân tự xây dựng tại một số khu vực tăng cao cả về số 

lượng và chất lượng. Nhu cầu về nhà ở xã hội tại khu vực đô thị vẫn còn nhiều 

do sự phát triển, thu hút các thành phần lao động tại khu vực đô thị. Bên cạnh 

một số khu vực có sự phát triển mạnh về nhà ở, một số khu vực khác tốc độ phát 

triển nhà ở còn chậm, một số chỉ tiêu chưa đạt trong mục tiêu đề ra.  

Để thực hiện tốt công tác quản lý phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 

thời gian tới cần thiết phải có sự nghiên cứu xây dựng Chương trình phát triển 

nhà ở trong giai đoạn mới và đưa ra những dự báo phù hợp với điều kiện kinh tế 

- xã hội trong thời kì mới; đây là tiền đề để xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở 

giai đoạn 2021-2025 và hàng năm phù hợp với chương trình phát triển nhà ở 

được phê duyệt; phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội; đề xuất được 

những vị trí phát triển nhà ở phù hợp để thực hiện chấp thuận đầu tư theo quy 

định của pháp luật. Như vậy, xây dựng Chương trình phát triển nhà ở tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn 2021-2030 là hết sức cần thiết theo quy định của pháp 

luật, đồng thời đưa ra những dự báo và các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển nhà ở 

phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới. 
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2. Căn cứ xây dựng Chƣơng trình 

- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2014 

và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015; 

- 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 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật nhà ở; 

- Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính Phủ về việc 

phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 

01/4/2021 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; 

- Quyết định số 2127/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30/11/2011 

về phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và định hướng 

đến năm 2030; 

- Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 15/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của UBND tỉnh phê 

duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030. 

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐH ngày 26/10/2020 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ 

tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; 

3. Phạm vi và mục tiêu nghiên cứu 

 a. Phạm vi thực hiện Chương trình: trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

  b. Mục tiêu nghiên cứu Chương trình:  

 - Đánh giá thực trạng nhà ở hiện nay trên địa bàn tỉnh 

 - Dự báo nhu cầu nhà ở, bao gồm nhà ở 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. 

 - Cụ thể hóa mục tiêu phát triển nhà ở của tỉnh Quảng Nam phù hợp với 

Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã 

được phê duyệt tại Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 của Thủ 

tướng Chính phủ, phù hợp với các loại hình phát triển nhà ở được quy định 

trong Luật Nhà ở 2014. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=99%2f2015%2fN%c4%90-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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 - Đưa ra dự báo về mục tiêu phát triển nhà ở đến năm 2025, năm 2030.  

Dự báo quỹ đất cần thiết để đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở của tỉnh. 

 - Xây dựng hệ thống giải pháp phù hợp với tình hình cụ thể của tỉnh, dựa 

trên các mục tiêu được đề ra nhưng vẫn đảm bảo được tính bền vững cho công 

tác phát triển nhà ở. 

 - Làm cơ sở để quản lý công tác phát triển nhà ở và triển khai thực hiện 

các dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh; thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển nhà ở. 

Thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh. 

 

PHẦN II: 

NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH 

CHƢƠNG I: KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ 

HỘI TỈNH QUẢNG NAM 

 

I. Đặc điểm tƣ nhiên của tỉnh Quảng Nam 

1. Vị trí địa lý 

Quảng Nam là tỉnh thuộc vùng đồng bằng duyên hải miền Trung, ở trung 

độ của cả nước, có tọa độ địa lý từ 14057’10’’ đến 16o03’50” vĩ độ Bắc, từ số 

107o12’40” đến 108o44’20” kinh độ Đông. Cách Thủ đô Hà Nội khoảng 883 

km về hướng Bắc, cách thành phố Hồ Chí Minh 887 km về hướng Nam theo 

Quốc lộ 1A. 

- Phía Bắc giáp         : Tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng. 

- Phía Nam giáp      : Tỉnh Quảng Ngãi và Kom Tum. 

- Phía Tây giáp         : Nước CHDCND Lào và tỉnh Kon Tum. 

- Phía Đông giáp     : Biển Đông. 

Tổng diện tích tự nhiên tỉnh Quảng Nam là 1.057.474 ha. Toàn tỉnh có 2 

thành phố (Tam Kỳ, Hội An), 01 thị xã (Điện Bàn) và 15 huyện (Tây Giang, 

Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, 

Tiên Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Thăng Bình, Quế Sơn, Núi Thành 

và Phú Ninh), với 244 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 207 xã, 25 phường và 12 

thị trấn. 

Phía đông có bờ biển chạy dài trên 125 km, vùng đặc quyền kinh tế rộng 

lớn hơn 40.000 km2 hình thành nhiều ngư trường với nguồn lợi hải sản phong 

phú để phát triển nghề khai thác thủy sản. 
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Quảng Nam nằm trong vùng trọng điểm kinh tế Miền Trung, phía bắc 

giáp thành phố Đà Nẵng, phía nam giáp khu kinh tế Dung Quất, có sân bay, 

cảng biển, đường Xuyên Á nên rất thuận lợi cho việc giao lưu phát triển kinh tế 

- xã hội và có tầm quan trọng trong an ninh, quốc phòng. 

2. Đặc điểm địa hình, đất đai 

- Địa hình tỉnh Quảng Nam tương đối phức tạp, thấp dần từ Tây sang 

Đông, hình thành ba vùng sinh thái: vùng núi cao, vùng trung du, vùng đồng 

bằng và ven biển; bị chia cắt theo các lưu vực sông Vu Gia, Thu Bồn, Tam Kỳ 

có mối quan hệ bền chặt về kinh tế, xã hội và môi trường sinh thái đa dạng với 

các hệ sinh thái đồi núi, đồng bằng, ven biển. 

- Tổng diện tích tự nhiên của Quảng Nam là 1.040.683ha được hình thành 

từ chín loại đất khác nhau gồm cồn cát và đất cát ven biển, đất phù sa sông, đất 

phù sa biển, đất xám bạc màu, đất đỏ vàng, đất thung lũng, đất bạc màu xói mòn 

trơ sỏi đá,... Nhóm đất phù sa ven sông là nhóm đất quan trọng nhất trong phát 

triển cây lương thực, thực phẩm và cây công nghiệp ngắn ngày. Nhóm đất đỏ 

vàng vùng đồi núi thuận lợi cho trồng rừng, cây công nghiệp và cây ăn quả dài 

ngày. Nhóm đất cát ven biển đang được khai thác cho mục đích nuôi trồng thủy 

sản. 

Trong tổng diện tích 1.040.683ha, diện tích đất lâm nghiệp chiếm tỷ lệ lớn 

nhất (49,4%), kế tiếp là đất dành cho sản xuất nông nghiệp, đất thổ cư và đất 

chuyên dùng. Diện tích đất trống đồi trọc, đất cát ven biển chưa được sử dụng 

còn chiếm diện tích lớn. 

3. Đặc điểm khí hậu  

Quảng Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới điển hình, chỉ có 2 mùa là 

mùa khô và mùa mưa, ít chịu ảnh hưởng của mùa đông lạnh miền Bắc. Nhiệt độ 

trung bình năm 20 – 210C, không có sự cách biệt lớn giữa các tháng trong năm. 

Lượng mưa trung bình 2.000 – 2.500 mm nhưng phân bố không đều theo thời 

gian và không gian, mưa ở miền núi nhiều hơn đồng bằng, mưa tập trung vào 

các tháng 9 – 12, chiếm 80% lượng mưa cả năm; mùa mưa trùng với mùa bão, 

nên các cơn bão đổ vào miền Trung thường gây ra lở đất, lũ quét ở các huyện 

Nam Trà My, Bắc Trà My, Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang và ngập lụt ở 

các huyện đồng bằng. II. Đặc điểm xã hộ. 

1. Đơn vị hành chính 

           Tỉnh Quảng Nam có 18 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 2 thành 

phố, 1 thị xã và 15 huyện. Được phân chia thành 241 đơn vị hành chính cấp xã. 

Trong đó thành phố tam Kỳ là đô thị tỉnh lỵ và là trung tâm chính trị, kinh tế, 

văn hóa, giáo dục và đào tạo, thương mại và dịch vụ tổng hợp của tỉnh Quảng 

Nam. 
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Các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

STT Đơn vị hành chính 
Số lƣợng đơn vị hành chính cấp dƣới 

Phƣờng Thị trấn Xã 

1 

thành phố Tam Kỳ 

09 

 

0 04 

2 Thành phố Hội An 09 0 04 

3 Huyện Tây Giang 0 0 10 

4 Huyện Đông Giang 0 01 10 

5 Huyện Đại Lộc 0 01 17 

6 Thị xã Điện Bàn 07 0 13 

7 Huyện Duy Xuyên 0 01 13 

8 Huyện Quế Sơn 0 02 11 

9 Huyện Nam Giang 0 01 11 

10 Huyện Phước Sơn 0 01 11 

11 Huyện Hiệp Đức 0 01 10 

12 Huyện Thăng Bình 0 01 21 

13 Huyện Tiên Phước 0 01 14 

14 Huyện Bắc Trà My 0 01 12 

15 Huyện Nam Trà My 0 0 10 

16 Huyện Núi Thành 0 01 16 

17 Huyện Phú Ninh 0 01 10 

18 Huyện Nông Sơn 0 1 6 

 Tổng cộng 25 13 203 
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2. Đặc điểm dân cƣ và phân bố dân cƣ 

 Tính đến ngày 1/4/2019 dân số trung bình tỉnh Quảng Nam là 1.497,48 

nghìn người, mật độ dân số bình quân là 141,61 người/km2. Mật độ dân số tỉnh 

thấp hơn so với mật độ dân số của các tỉnh lân cận như Quảng Ngãi (237 

người/km
2
), thành phố Đà Nẵng (883 người/km

2
), Bình Định (389 người/km

2
). 

Quảng Nam có mật độ thấp hơn so với các tỉnh lân cận vì Quảng Nam là tỉnh có 

diện tích rộng, đồi núi nhiều, mật độ dân số cao tập trung khu vực đồng bằng, 

ven biển. 

Phân bố dân cƣ trên địa bàn tỉnh 

TT Đơn vị hành chính 
Diện tích tự 

nhiên (km2) 
Dân số            

(người) 
Mật độ dân số 

(người/km
2
) 

 Tổng số 10.574,74 1.497,48 141,61 

1 thành phố Tam Kỳ 93.97 122.44 1303 

2 Thành phố Hội An 63.55 98.63 1551.93 

3 Huyện Tây Giang 913.68 20.02 21.91 

4 Huyện Đông Giang 821.85 25.2 30.67 

5 Huyện Đại Lộc 579.06 142.02 245.26 

6 Thị xã Điện Bàn 216.32 226.64 1047.69 
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TT Đơn vị hành chính 
Diện tích tự 

nhiên (km2) 
Dân số            

(người) 
Mật độ dân số 

(người/km
2
) 

7 Huyện Duy Xuyên 308.75 126.71 410.38 

8 Huyện Quế Sơn 257.46 81.19 315.33 

9 Huyện Nam Giang 1846.6 26.16 14.17 

10 Huyện Phước Sơn 1153.34 26.37 22.86 

11 Huyện Hiệp Đức 496.88 37.27 75 

12 Huyện Thăng Bình 412.25 173.92 421.89 

13 Huyện Tiên Phước 454.55 66.4 146.09 

14 Huyện Bắc Trà My 846.99 41.34 48.81 

15 Huyện Nam Trà My 826.38 31.34 37.92 

16 Huyện Núi Thành 555.83 147.8 265.92 

17 Huyện Phú Ninh 255.65 77.29 302.32 

18 Huyện Nông Sơn 471.64 26.75 56.72 

(Nguồn: Cục thống kê tỉnh Quảng Nam) 

 Có thể thấy dân cư trên địa bàn tỉnh chủ yếu tập trung tại các địa phương 

khu vực đồng bằng, ven biển (thành phố Tam Kỳ, Thành phố Hội An, Huyện 

Đại Lộc, Thị xã Điện Bàn, Huyện Duy Xuyên, Huyện Thăng Bình, Huyện Núi 

Thành, Huyện Quế Sơn), do đây là các đơn vị có giao thông thuận tiện, kinh tế 

phát triển, tập trung nhiều ngành nghề, thu hút lao động về sinh sống và làm 

việc. Trái ngược với khu vực đô thị, khu vực các huyện miền núi như huyện 

Huyện Tây Giang, Huyện Đông Giang, Huyện Nam Giang, Huyện Phước Sơn, 

Huyện Nam Trà My,…có mật độ dân cư thấp do mức độ phát triển kinh tế còn 

thấp, cơ hội nghề nghiệp việc làm chưa đủ thu hút lao động tại địa phương và từ 

nơi khác về sinh sống và làm việc. 

Nhìn chung, mật độ dân số ảnh hưởng đến nhu cầu nhà ở, khu vực có mật 

độ dân số cao sẽ có nhu cầu về nhà ở lớn, tạo điều kiện tiên quyết cho thị trường 

nhà ở và bất động sản phát triển. Các khu vực có mật độ dân số thấp sẽ gặp 

nhiều khó khăn trong kêu gọi đầu tư, cũng như phát triển nâng cao chất lượng 

nhà ở, diện mạo đô thị địa phương. 
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3. Lao động 

 Nguồn nhân lực lao động tại tỉnh Quảng Nam khá dồi dào, theo số liệu 

thống kê lực lượng lao động đang làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 

2019 là 871.737, chiếm khoảng 58% so với dân số toàn tỉnh. Trong giai đoạn 

2015-2019, tỷ lệ lao động đang làm việc qua đào tạo tăng 1.86%. 

Lực lƣợng lao động trên địa bàn tỉnh  

STT CHỈ TIÊU 2015 2016 2017 2018 2019 

1 

Lao động từ 15 tuổi 

trở lên đang làm việc 

(người) 

848.380 850.077 853.493 859.978 871.737 

2 

Tỷ lệ lao động đang 

làm việc đã qua đào 

tạo (%) 

15,82 17,28 19,63 21,42 22,24 

(Nguồn: Cục thống kê tỉnh Quảng Nam) 

 Trong thời gian qua, tình hình tập trung và phát triển các khu công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có những thay đổi cơ cấu lao động chuyển dịch 

cao từ nông nghiệp sang công nghiệp giúp thu nhập người dân tăng. Tuy nhiên, 

tỷ lệ lao động làm nghề nông và các nghề đơn giản vẫn chiếm tỷ lệ lớn dẫn tới 

thu nhập và khả năng chi trả cho nhà ở của phần lớn người dân còn thấp. 

Trong thời gian tới, cơ cấu lao động theo nghề nghiệp sẽ tiếp tục dịch 

chuyển theo hướng tăng tỷ trọng lao động làm việc trong các ngành thương mại 

dịch vụ, công nghiệp và xây dựng. Vì vậy, cần tăng cường công tác đào tạo, 

nâng cao chất lượng của lực lượng lao động để đáp ứng được các yêu cầu về 

phát triển kinh tế, tạo nguồn lực để thúc đẩy phát triển nhà ở. 

Trong 05 năm từ 2015-2019, lực lượng lao động trên địa bàn tỉnh khá ổn 

định, biến động không nhiều, dẫn đến nhu cầu nhà ở không cao. Tuy nhiên, 

trong thời gian tới, với định hướng phát triển kinh tế tăng trưởng giai đoạn 2021-

2030, sẽ là điều kiện để thu hút lao động khiến cho nhu cầu nhà ở tăng cao, thị 

trường nhà ở có sự chuyển dịch trong các phân khúc nhà ở cho thuê, nhà ở cho 

người thu nhập thấp, đất nền giá rẻ. 

III. Điều kiện kinh tế và xu hƣớng phát triển 

1. Tình hình kinh tế 

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) năm 2019 (theo giá so sánh 2010) ước 

đạt 70.734 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước, tăng chủ yếu ở khu 

vực công nghiệp và xây dựng; khu vực dịch vụ. 
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Khu vực công nghiệp và xây dựng ước đạt 29.165 tỷ đồng, riêng ngành 

công nghiệp ước đạt 24.782 tỷ đồng. Khu vực dịch vụ ước đạt 22.138 tỷ đồng. 

Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh 2010 

phân theo khu vực kinh tế 

ĐVT: Tỷ đồng 

STT  Khu vực kinh tế 
Năm 

2015  

Năm 

2016 

Năm 

2017 
Năm 2018 

Năm 

2019 

1 Nông, lâm nghiệp và thủy sản 5.980 6.205 6.420 6.694 6.804 

2 Công nghiệp và xây dựng 18.367 24.188 24.845 28.147 29.165 

3 Dịch vụ 14.325 18.455 19.832 21.073 22.138 

4 
Thuế sản phẩm trừ trợ cấp  

sản phẩm 
8.449 11.102 11.897 12.224 12.627 

Tổng cộng 47.121 59.950 63.003 68.138 70.734 

(Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam) 

2. Cơ cấu và hƣớng dịch chuyển kinh tế 

Quy mô và cơ cấu tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

năm 2019 theo giá hiện hành ước đạt 99.283 tỷ đồng; tổng sản phẩm trên địa 

bàn (GRDP) bình quân đầu người đạt 66,3 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu nền 

kinh tế có sự dịch chuyển theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp – xây 

dựng, dịch vụ; giảm các ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản. Năm 2019, khu 

vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm khoảng 11.49%; khu vực công nghiệp 

và xây dựng chiếm khoảng 36.8%; khu vực dịch vụ chiếm khoảng 32.61% và 

thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm khoảng 19.05%. 

Với kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời 

gian qua, đã nâng cao thu nhập của người dân trên địa bàn tỉnh. Đó sẽ là một 

động lực, nguồn lực giúp cải thiện đời sống xã hội của người dân khi được thụ 

hưởng thành quả phát triển kinh tế của tỉnh. Từ những thành quả phát triển kinh 

tế giúp việc nâng cao chất lượng và cải tạo nhà ở đối với người dân dễ dàng hơn. 
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CHƢƠNG II: 

HIỆN TRẠNG NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

I. Phân tích thực trạng nhà ở trên địa bàn tỉnh 

1. Hiện trạng chung về nhà ở 

a. Số lƣợng nhà ở 

 Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019 và kết quả 

khảo sát, tính toán về công tác phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, 

hiện trạng chung về nhà ở trên địa bàn tỉnh vào thời điểm 01/04/2019 như sau: 

- Trên địa bàn tỉnh có khoảng 421.323 căn nhà với tổng diện tích sàn nhà 

ở là 38.378.809m². Trong đó: 

+ Nhà ở đô thị: Tổng số căn nhà ở khu vực đô thị trên địa bàn toàn tỉnh là 

107.394 căn với tổng diện tích sàn là 11.08.676m². 

+ Nhà ở nông thôn: Tổng số căn nhà khu vực nông thôn trên địa bàn toàn 

tỉnh là 313.929 căn với tổng diện tích sàn là 27.270.123m². 

- Diện tích nhà ở bình quân đầu người trên địa bàn tỉnh Quảng Nam là 

25,7 m² sàn/người. Trong đó khu vực đô thị là 29,6 m² sàn/người và khu vực 

nông thôn là 24,4 m² sàn/người. 

b. Chất lƣợng nhà ở 

Theo số tay hướng dẫn nghiệp vụ dành cho các điều tra viên của Tổng 

điều tra dân số và nhà ở Việt Nam, nhà ở là một loại công trình xây dựng được 

dùng để ở và sinh hoạt của hộ dân cư, gồm 3 bộ phận: tường, mái, sàn. để đánh 

giá chất lượng nhà ở của người dân, phiếu điều tra có các câu hỏi về kết cấu vật 

liệu chính cấu thành nhà ở như cột (trụ hoặc tường chịu lực), mái và tường/bao 

che.  

Trên cơ sở phân loại chất lượng vật liệu thành bền chắc và không bền 

chắc, nhà ở của các hộ được chia thành 4 loại: Nhà kiên cố, nhà bán kiên cố, nhà 

thiếu kiên cố và nhà đơn sơ. Cụ thể như sau: 

- Nhà kiên cố là nhà có cả 3 thành phần cấu thành chủ yếu được xếp vào 

loại bền chắc.  

- Nhà bán kiên cố là nhà có 2/3 thành phần cấu thành chủ yếu được xếp 

vào loại bền chắc.  

- Nhà thiếu kiên cố là nhà chỉ có 1/3 thành phần cấu thành chủ yếu được 

xếp vào loại bền chắc.  
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- Nhà đơn sơ là nhà có cả 3 thành phần cấu thành chủ yếu không được xếp 

vào loại bền chắc.  

Phân loại vật liệu chính cấu thành để phân loại nhà ở trong 

tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 

Phân 

loại vật 

liệu 

Vật liệu chính làm 

cột  
Vật liệu chính làm mái  

Vật liệu chính 

làm tƣờng/ bao 

che 

Bền chắc 

1. Bê tông cốt thép; 1. Bê tông cốt thép; 1. Bê tông cốt 

thép; 

2. Xây gạch/đá; 2. Ngói (xi măng, đất nung). 2. Xây gạch/đá; 

3. Sắt/thép/gỗ bền 

chắc. 

3. Tấm lợp (xi măng, kim loại) 

có kết cấu đỡ chắc chắn liên 

kết bền chặt với tường, cột; 

3. Gỗ/kim loại. 

Không 

bền chắc 

4. Khác. 4. Khác. 4. Khác. 

Qua thời gian, nhà ở trên địa bàn tỉnh được nâng cao về mặt số lượng và 

mặt chất lượng. Đến nay, nhà ở kiên cố và nhà bán kiên cố trên địa bàn tỉnh đã 

chiếm đến 95,9 %, nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ chiếm 4,1 %. Cụ thể như sau:  

 

Chất lƣợng nhà ở trên địa bàn tỉnh qua các giai đoạn 

Đơn vị: căn nhà 

Stt Thời gian 
Tổng số căn 

nhà 

Nhà ở kiên cố 

và bán kiên cố 

Nhà ở thiếu kiên 

cố và đơn sơ 

1 Năm 2014 384.433 324.028 60.405 

2 Năm 2019 421.323 404.136 17.187 

(Nguồn: Cục Thống kê Quảng Nam và tính toán) 

Có thể thấy sau giai đoạn 05 năm, lượng nhà ở tăng thêm trên địa bàn tỉnh 

chủ yếu là nhà ở kiên cố và bán kiên cố, tập trung tại khu vực nông thôn. Lượng 

nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ trên địa bàn tỉnh giảm so với thời điểm năm 2014, 

nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ chủ yếu là nhà ở của các hộ gia đình nghèo, cận 

nghèo và có thu nhập thấp tại các vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai 

và biến đổi khí hậu và tại khu vực miền núi. 
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Chất lƣợng nhà ở trên địa bàn tỉnh  

Stt 
Đơn vị 

hành chính 

Tổng số 

nhà 

Diện tích 

(m2) 

Chia theo chất lƣợng nhà ở 

Kiên cố và bán kiên 

cố 

Thiếu kiên cố và 

đơn sơ 

Diện tích 

(m2 sàn) 

Số nhà 

ở 

Diện tích 

(m2 sàn) 

Số nhà 

ở 

  Toàn tỉnh 421,323 38,378,809 37,704,651 404,136 674,158 17,187 

  Đô thị 107,394 11,108,676 11,049,523 102,437 59,153 4,957 

  Nông thôn 313,929 27,270,133 26,655,128 301,699 615,005 12,230 

1 

Thành phố 

Tam Kỳ 35,504 3,944,510 3,938,895 35,420 5,615 84 

  Đô thị 26,396 3,075,477 3,073,351 26,364 2,126 32 

  Nông thôn 9,108 869,033 865,544 9,056 3,489 52 

2 

Thành phố 

Hội An 23,817 2,570,232 2,555,944 23,615 14,288 202 

  Đô thị 17,343 1,900,558 1,889,690 17,196 10,868 147 

  Nông thôn 6,474 669,674 666,254 6,419 3,420 55 

3 
Huyện Đại 

Lộc 41,639 3,560,087 3,557,614 41,565 2,473 74 

  Đô thị 4,934 557,802 557,580 4,930 222 4 

  Nông thôn 36,705 3,002,285 3,000,034 36,635 2,251 70 

4 

Huyện Duy 

Xuyên 36,285 3,154,662 3,154,662 36,287 0 0 

  Đô thị 6,424 643,044 643,044 6,426 0 0 

  Nông thôn 29,861 2,511,618 2,511,618 29,861 0 0 

5 

Huyện 

Nam Giang 7,112 495,900 369,444 5,040 126,456 2,072 

  Đô thị 2,126 156,245 142,282 1,807 13,963 319 

  Nông thôn 4,986 339,655 227,162 3,233 112,493 1,753 

6 

Huyện Phú 

Ninh 22,585 2,064,747 2,061,365 22,508 3,382 77 

  Đô thị 1,236 128,051 127,896 1,233 155 3 

  Nông thôn 21,349 1,936,696 1,933,469 21,275 3,227 74 

7 

Thị xã Điện 

Bàn 60,894 6,350,134 6,331,635 60,591 18,499 303 

  Đô thị 25,495 2,668,470 2,659,139 25,355 9,331 140 

  Nông thôn 35,399 3,681,664 3,672,496 35,236 9,168 163 

8 

Huyện 

Thăng Bình 51,188 4,489,876 4,465,713 50,762 24,163 426 

  Đô thị 5,004 507,348 505,196 4,962 2,152 42 

  Nông thôn 46,184 3,982,528 3,960,517 45,800 22,011 384 

9 
Huyện Quế 

Sơn 25,308 2,169,669 2,169,669 25,308 0 0 

  Đô thị 2,370 236,879 236,879 2,370 0 0 
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  Nông thôn 22,938 1,932,790 1,932,790 22,938 0 0 

10 

Huyện 

Nông Sơn 8,086 529,316 517,531 7,800 11,785 286 

  Đô thị 0 0 0 0 0 0 

  Nông thôn 8,086 529,316 517,531 7,800 11,785 286 

11 

Huyện 

Hiệp Đức 10,561 812,432 793,422 10,005 19,010 556 

  Đô thị 1,061 117,202 116,841 1,053 361 8 

  Nông thôn 9,500 695,230 676,581 8,952 18,649 548 

12 

Huyện Tiên 

Phƣớc 18,751 1,598,313 1,586,411 18,477 11,902 274 

  Đô thị 2,166 220,856 220,583 2,160 273 6 

  Nông thôn 16,585 1,377,457 1,365,828 16,317 11,629 268 

13 

Huyện 

Phƣớc Sơn 6,696 446,511 402,704 5,801 43,807 816 

  Đô thị 1,909 181,029 177,376 1,830 3,653 79 

  Nông thôn 4,787 265,482 225,328 3,971 40,154 816 

14 

Huyện Núi 

Thành 43,438 4,293,862 4,290,731 43,376 3,131 62 

  Đô thị 3,799 439,169 439,154 3,798 15 1 

  Nông thôn 39,639 3,854,693 3,851,577 39,578 3,116 61 

15 

Huyện Bắc 

Trà My 10,616 707,708 612,405 8,423 95,303 2,162 

  Đô thị 2,003 185,158 175,850 1,870 9,308 133 

  Nông thôn 8,582 522,550 436,555 6,553 85,995 2,029 

16 

Huyện 

Nam Trà 

My 7,155 418,423 216,251 3,187 202,172 3,968 

  Đô thị 0 0 0 0 0 0 

  Nông thôn 7,155 418,423 216,251 3,187 202,172 3,968 

17 

Huyện 

Đông 

Giang 6,863 436,577 365,371 5,525 71,206 1,338 

  Đô thị 1,234 91,388 84,662 1,083 6,726 151 

  Nông thôn 5,629 345,189 280,709 4,442 64,480 1,187 

18 

Huyện Tây 

Giang 4,854 335,850 314,884 4,338 20,966 516 

  Đô thị 0 0 0 0 0 0 

  Nông thôn 4,854 335,850 314,884 4,338 20,966 516 

                                 (Nguồn số liệu: Tổng điều tra dân số và nhà ở 01/4/2019 và báo cáo của 

địa phương)  

2. Thực trạng về kiến trúc, quy hoạch 

- Về kiến trúc  
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Nhà ở tại các khu vực trung tâm phần lớn đã được xây dựng từ lâu; tại các 

khu vực trục đường chính, qua quá trình sử dụng thì đã được người dân cải tạo, 

sửa chữa hoặc xây mới để phục vụ mục đích cho thuê, kinh doanh thương mại, 

các căn liền kề thấp tầng (khoảng 3-4 tầng) với diện tích mỗi căn nhà khoảng 

80-100 m².  

Nhà ở được xây dựng chủ yếu là nhà hình ống (nhà bê tông cốt thép, nền 

gạch hoặc xi măng) được phân theo lô đất và do dân tự xây, các khu nhà phân 

bố dọc theo các tuyến đường hình thành các cụm, tuyến. Nền và chiều cao tầng 

không đồng nhất, xây theo nhu cầu của từng hộ dân chưa tạo được sự đồng bộ 

về cảnh quan kiến trúc của một đô thị hiện đại. 

-Về quy hoạch 

Hầu hết các đô thị của tỉnh Quảng Nam đều được hình thành từ các làng xã 

thông qua việc quy hoạch mở rộng nâng cấp đô thị. Một số đô thị được phát 

triển từ các khu vực, các cụm dân cư phát triển. Nhiều khu đô thị, khu nhà ở có 

tỉ lệ xây dựng rất thấp, chưa kết nối đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật với hệ thống 

xã hội. 

Tỉnh đã có các chủ trương, định hướng về quy hoạch và được thực hiện 

công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển 

nhà ở theo quy định của pháp luật, đồng thời bố trí quỹ đất thu hút các nhà đầu 

tư xây dựng các khu nhà ở nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân về nhà ở.  

3. Thực trạng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội 

 a) Cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

 Với vị trí là đầu mối giao thông quan trọng, Quảng Nam hội tụ đủ tất cả 

các loại hình giao thông đường bộ, đường sắt, đường không và hệ thống cảng 

biển. Cụ thể như sau: 

 * Đường bộ:  

 - Các tuyến quốc lộ: 

 + Quốc lộ 1A: Điểm đầu tại km 942 là ranh giới giữa thành phố Đà Nẵng 

và tỉnh Quảng Nam. Điểm cuối tại km 1027 là ranh giới giữa tỉnh Quảng Nam 

và tỉnh Quảng Ngãi. Tổng chiều dài 85 km. 

 + Đường Hồ Chí Minh: Điểm đầu tại A Tép ranh giới giữa tỉnh Thừa 

Thiên Huế và tỉnh Quảng Nam, Điểm cuối tại cầu Đắc Zôn ranh giới giữa tỉnh 

Quảng Nam và tỉnh Kon Tum. Tổng chiều dài toàn tuyến 190 km. 

 + Quốc lộ 14B: Điểm đầu tại km 32 là ranh giới giữa thành phố Đà Nẵng 

và tỉnh Quảng Nam thuộc địa phận 2 huyện Hòa Vang và huyện Đại Lộc. Điểm 
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cuối tại km 74 điểm giao với đường Hồ Chí Minh thuộc huyện Nam Giang. 

Tổng chiều dài toàn tuyến 42 km. 

+ Quốc lộ 14D: Điểm đầu lý trình km 0 tại Bến Giằng nối với đường Hồ 

Chí Minh, điểm cuối lý trình km 74,4 tại cửa khẩu Đắc ốc (huyện Nam Giang) 

ranh giới giữa tỉnh Quảng Nam - Việt Nam với tỉnh Xê Kông - Lào. Tổng chiều 

dài toàn tuyến 74,4 km. 

+ Quốc lộ 14E: Điểm đầu lý trình km 0 tại xã Bình Minh, huyện Thăng 

Bình giao với quốc lộ 1A (lý trình km 972 + 200). Điểm cuối lý trình km 78 + 

432 giao với đường Hồ Chí Minh tại thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn. 

Tổng chiều dài toàn tuyến 78,4 km. 

+ Quốc lộ 14G là con đường nối liền 2 tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng có lý 

trình từ Km0+000 đến Km66+000. Chiều dài toàn tuyến 66 km. Điểm đầu là 

giao cắt với Quốc lộ 14 ở Thị Trấn PRao (Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng 

Nam). Điểm cuối là giao cắt Quốc Lộ 14B tại Huyện Hòa Vàng, thành phố Đà 

Nẵng. 

+ Quốc lộ 40B dài hơn 209 km, có điểm đầu tại xã Tam Thanh, TP Tam 

Kỳ, bám theo đường Nam Quảng Nam và các tuyến ĐT616 (Quảng Nam), 

ĐT672 (Kon Tum) và kết thúc tại lý trình km1506 đường Hồ Chí Minh (huyện 

Ngọc Hồi, Kon Tum). 

+ Quốc lộ 24C: Nối huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) với huyện Bắc Trà My 

(Quảng Nam), có chiều dài 71 km. 

+ Tuyến Đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi: điểm đầu tuyến xuất phát từ 

Tuý Loan (TP Đà Nẵng), điểm cuối nối vào quốc lộ 1A tại Km 1.080 ở khu vực 

Sông Vệ, đoạn qua tỉnh Quảng Nam dài 90km. 

+ Tuyến đường ven biển Quảng Nam: đường ven biển Quảng Nam (hay 

còn gọi là đường 129) từ khu vực giáp ranh Đà Nẵng, dọc theo Hội An, Duy 

Xuyên, Thăng Bình vào dốc Diên Hồng của Tam Kỳ, đến cảng Kỳ Hà và sân 

bay Chu Lai. 

+ Ngoài ra tỉnh còn có 1 hệ thống đường bộ gồm các tỉnh lộ như 604, 607, 

609, 610, 611, 614, 615, 616, 617, 618 (mới và cũ), 620 và nhiều tuyến ĐH, 

ĐX.... với chiều dài hàng ngàn km. 

* Đường sắt: 

Trục đường sắt Bắc Nam đi qua tỉnh Quảng Nam chiều dài 85 km. Ngoài 

nhà ga chính ở Tam Kỳ, còn có 06 ga: Nông Sơn, Phú Cang, Trà Kiệu, An Mỹ, 

An Tân, Diêm Phổ... Góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa và làm giảm được 

áp lực giao thông trên địa bàn tỉnh. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0_N%E1%BA%B5ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BB%81u_d%C3%A0i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_l%E1%BB%99_14
https://vi.wikipedia.org/wiki/PRao
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_Giang_(huy%E1%BB%87n)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_l%E1%BB%99_14B
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B2a_Vang
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0_N%E1%BA%B5ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0_N%E1%BA%B5ng
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  * Hệ thống cảng biển: 

 Cảng Kỳ Hà, là một cảng nước sâu nằm trong khu kinh tế mở Chu Lai và 

ngay cạnh khu kinh tế Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi). Từ đây, hàng hóa có thể 

vận chuyển đến các nước, đồng thời là điểm dừng chân thuận lợi của các tuyến 

vận tải hàng hải quốc tế. 

* Đường hàng không: 

Trên địa bàn tỉnh có sân bay Chu Lai, phục vụ các hoạt động quân sự ở 

miền Trung và Tây nguyên. Hiện nay, sân bay Chu Lai, là một trong sáu sân bay 

hiện đại nhất của Việt Nam, có khả năng phục vụ các loại máy bay có trọng tải 

lớn như: Boeing, Airbus... Trong tương lai, sân bay Chu Lai sẽ phục vụ các 

tuyến bay quốc tế vận tải hành khách, hàng hóa trong khu vực Bắc Á, Thái Bình 

Dương. 

 b) Hạ tầng xã hội 

 * Cơ sở y tế 

 Tỉnh Quảng Nam có 291 cơ sở y tế, trong đó có 40 bệnh viện, 11 phòng 

khám đa khoa khu vực và 244 các phòng khám đa khoa tại các xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh và cơ sở dịch vụ y tế tư nhân. Các bệnh viện được đầu tư, 

bổ sung về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực, tạo được niềm tin cho bệnh nhân 

khi đến khám và điều trị. 

* Cơ cở văn hóa 

- Toàn tỉnh có 520 trường phổ thông, trong đó: tiểu học 247 trường, trung 

học cơ sở 187 trường, trung học phổ thông 54 trường, phổ thông cơ sở 29 

trường, trung học 3 trường. 

- Có 07 trường trung cấp chuyên nghiệp; 08 trường cao đẳng; 03 trường đại 

học. 

- Hệ thống thiết chế văn hóa - thông tin được xây dựng ngày càng hoàn 

thiện. 

- Nhìn chung hệ thống hạ tầng kỹ thuật tương đối đồng bộ, tuy nhiên mức 

độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật giữa khu vực đô thị và khu vực nông thôn còn có sự 

chênh lệch trong đó: 

- Hạ tầng kỹ thuật khu vực đô thị phát triển khá đồng đều, hầu hết các 

đường giao thông tại thành phố, thị xã đều được bê tông, nhựa hóa; 100% dân 

cư được cấp điện lưới quốc gia và được dùng nước hợp vệ sinh. 

- Hạ tầng kỹ thuật khu vực nông thôn hầu hết là chưa có hoặc chưa hoàn 

thiện, nhất là hệ thống thu gom và xử lý nước thải gây ảnh hưởng đến môi 
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trường, ảnh hưởng đến sản xuất và chất lượng cuộc sống của người dân nông 

dân. Phấn đấu đến hết năm 2025, có khoảng 60% hộ gia đình tại các nông thôn 

được dùng nước sạch, 100% người dân tại nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh. 

Hệ thống mương thoát nước chủ yếu được đấu nối với hệ thống nước thải tại các 

trung tâm đô thị, còn lại chảy qua các sông, suối, ao, hồ. 

4.  Thực trạng nhà ở của các nhóm đối tƣợng đƣợc hƣởng chính sách 

hỗ trợ về nhà ở xã hội 

a. Hộ gia đình ngƣời có công với cách mạng 

- Chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết 

định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ: 

Tổng số hộ theo Đề án được phê duyệt, thẩm tra: 31.352 hộ, trong đó: 

9.889 hộ xây mới và 21.463 hộ sửa chữa. Tổng số hộ đã hoàn thành hỗ 

trợ: 27.344 hộ, trong đó: 8.268 hộ xây mới và 19.076 hộ sữa chữa. Phần chênh 

lệch giảm này chủ yếu tập trung vào các nguyên nhân: đối tượng đã được hỗ trợ 

bằng các nguồn kinh phí khác, đối tượng chết không còn thân nhân đủ điều kiện, 

thống kê trùng lắp đối tượng, một bộ phận nhỏ không đủ điều kiện về kinh tế 

hoặc đặc thù phong tục, tập quán chưa thể làm nhà, một số nguyên nhân khác. 

- Thực hiện Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của 

HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với người có công với cách mạng về nhà ở 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Theo Nghị quyết 11, số lượng người có công với cách mạng được hỗ trợ về 

nhà ở thực hiện trong 3 năm 2019-2021 là 12.734 nhà (xây mới: 3.950 nhà, sửa 

chữa: 8.784 nhà); Trong đó, giai đoạn 2019 – 2020 thực hiện 10.869 nhà, số còn 

lại thực hiện hoàn thành trong năm 2021. Kết quả thực hiện: Số lượng hoàn 

thành và đang triển khai dở dang: 4.993 nhà (xây mới: 1.458 nhà, sửa chữa: 

3.535 nhà), đạt 112% so với số lượng cấp nguồn kinh phí đợt 1 và 46% theo kế 

hoạch 2019-2020; trong đó: Hoàn thành: 4.389 nhà (xây mới: 1.252 nhà, sửa 

chữa: 3.137 nhà). Trong đó số lượng nhà đã được giải ngân, thanh quyết toán 

nguồn kinh phí 3.967 nhà (xây mới: 1.147 nhà, sửa chữa: 2.820 nhà). Đang triển 

khai xây dựng: 604 nhà (xây mới: 206 nhà, sửa chữa: 398 nhà). 

Về chất lượng nhà ở sau khi được hỗ trợ, các hộ xây dựng nhà mới hoặc cải tạo 

sữa chữa đều đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 30 m2, đảm bảo tiêu chí 3 cứng 

(nền cứng, khung - tường cứng và mái cứng). 

Đối tượng được hỗ trợ là hộ gia đình có người có công với cách mạng, thân 

nhân liệt sỹ hiện đang ở và có hộ khẩu tại địa phương. Hộ gia đình được hỗ trợ đảm 

bảo 2 điều kiện: Là hộ gia đình có người có công với cách mạng đã được cơ quan có 

thẩm quyền công nhận và hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng với mức 
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độ: Phải phá dỡ để xây mới nhà ở; hoặc phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái 

nhà ở. 

b. Hộ gia đình nghèo, cận nghèo 

Thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 

nhà ở hộ nghèo khu vực nông thôn theo chuẩn nghèo 2011-2016. 

Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 

theo Quyết định số 33 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5212/QĐ-

UBND ngày 31/12/2015. Toàn tỉnh triển khai thực hiện trong giai đoạn 2016 

đến 2020 cho 7.712 hộ gia đình theo Quyết định 33 và tự nguyên đăng ký vay 

vốn. Nguồn vốn thực hiện đề án hoàn toàn là vốn vay ngân hàng chính sách với 

mức tối đa là 25 triệu đồng/01 hộ.  

Đến nay, theo số liệu tổng hợp từ địa phương và tổng hợp từ ngân sàng 

chính sách, toàn tỉnh đã hoàn thành thực hiện hỗ trợ cho 1.795 nhà (2016: 432 

nhà; 2017: 865 nhà; 2018: 267 nhà; 2019: 225 nhà; 6 tháng đầu năm 2020: 06 

nhà), đạt khoảng 23,3% so với kế hoạch. Tỷ lệ các hộ gia đình tiếp cận với chính 

sách, vay vốn và hoàn thành xây dựng nhà ở đến nay khá thấp so với kế hoạch 

phê duyệt ban đầu; nguyên nhân chủ yếu ở hình thức, mức hỗ trợ thấp so với 

điều kiện thực tế của đối tượng. Chương trình thực hiện đến hết năm 2020 là kết 

thúc. 

Về chất lượng nhà ở sau khi được hỗ trợ, các hộ xây dựng nhà mới hoặc cải 

tạo sữa chữa đều đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 18 m2, đảm bảo tiêu chí 3 

cứng (nền cứng, khung – tường cứng và mái cứng). 

Mặt khác, theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở, tính đến thời điểm 

1/4/2019, số lượng nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ toàn tỉnh còn khoảng 13.295 

căn nhà, đa số các hộ dân đang sinh sống trong các căn nhà thiếu kiên cố và đơn 

sơ này là các hộ nghèo và cận nghèo, chưa thể cải thiện được chỗ ở, dẫn đến tình 

trạng nhà ở chưa đảm bảo chất lượng, an toàn của người dân trên địa bàn tỉnh. 

c. Hộ gia đình thuộc khu vực nông thôn thƣờng xuyên chịu ảnh 

hƣởng của thiên tai, biến đổi khí hậu 

Đề án hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 

của Thủ tướng Chính phủ được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

4329/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 (đề án 4329); Quyết định số 3561/QĐ-

UBND ngày 02/10/2015 (đề án 3561); Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 

20/4/2017 của UBND tỉnh phê duyệt, điều chỉnh Đề án Hỗ trợ hộ nghèo xây 

dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; 

Đề án nhà ở theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg kết hợp với Đề án do 

Quỹ Khí hậu xanh tài trợ không hoàn lại thông qua Chương trình phát triển Liên 
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hợp quốc tại tỉnh Quảng Nam được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

1670/QĐ-UBND ngày 29/5/2018, số 3273/QĐ-UBND ngày 31/10/2018, số 

3123/QĐ-UBND ngày 30/9/2019, số 1663/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của 

UBND tỉnh với tổng số 2.279 hộ; 

Tổng số hộ thuộc diện hỗ trợ theo Quyết định 48 thực hiện theo Đề án do 

Quỹ Khí hậu xanh tài trợ không hoàn lại thông qua Chương trình phát triển Liên 

hợp quốc tại tỉnh Quảng Nam: khoảng 436 hộ. Đề án được thực hiện từ năm 

2014-2021, đến tháng 9/2020 đã thực hiện được 2042 hộ, số hộ còn lại đang tiếp 

tục thực hiện: 11/436 hộ thuộc đề án GCF và đến quý I/2021 hoàn thành số hộ 

theo đề án GCF. 

Ngoài ra, kể từ khi được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê 

duyệt các cơ chế, chính sách quy định về Chương trình hỗ trợ người nghèo xây 

dựng nhà ở phòng, tránh bão lụt khu vực miền Trung. Về cơ bản, tỉnh Quảng 

Nam thực hiện Chương trình đã đảm bảo điều kiện để xây dựng theo tiêu chí 3 

cứng( nền cứng, khung cứng, mái cứng), từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt 

thiết yếu cho nhân dân, kể cả trong điều kiện thiên tai bão lũ. 

d. Ngƣời thu nhập thấp khu vực đô thị 

 Theo số liệu Niên giám thống kê tỉnh Quảng Nam năm 2019, số lượng lao 

động từ 15 tuổi trở lên tại đô thị là 217.341 người. Thực tế tại địa phương, 

những người này đa phần có nhà ở bán kiên cố và thiếu kiên cố, gồm một số 

nhóm lao động địa phương đang sống chung gia đình, một số nhóm lao động 

ngoại tỉnh hoặc mới tách hộ phải ở trọ hoặc ở nhờ nhà người thân. 

 Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở 01/04/2019, hiện nay khu vực 

đô thị tỉnh còn 4.957 căn nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ. Ước tính mỗi căn nhà 

thiếu kiên cố, đơn sơ trung bình có 2 người trong độ tuổi lao động (do quy mô 

hộ trung bình tại khu vực đô thị là 3,6 người/hộ) thì hiện tại có khoảng 9.914 

người thu nhập thấp vẫn đang sống trong các căn nhà thiếu kiên cố, đơn sơ, có 

nhu cầu nâng cao chất lượng nhà ở. 

Đến năm 2025, cần khoảng 300.000m2 sàn nhà ở thu nhập thấp và đến 

2030 tăng thêm khoảng 19.000m2 sàn nhà ở thu nhập thấp. 

e. Công nhân, ngƣời lao động khu công nghiệp 

 Hiện nay trên địa bàn tỉnh có các khu công nghiệp (Khu công nghiệp Tam 

Thăng, Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, Khu công nghiệp Cơ khí ô tô Chu Lai 

Trường Hải, Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp, Khu công nghiệp Tam 

Anh, Khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc, Khu công nghiệp Đông Quế Sơn, 

Khu công nghiệp Thuận Yên và dự kiến các khu công nghiệp mở rộng, quy 

hoạch mới). Số lượng công nhân đang làm việc ước khoảng 47.860 người theo 
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báo cáo của Ban Quản lý khu Kinh tế mở Chu Lai, Sở Công thương và đơn vị 

liên quan. 

Qua khảo sát trên địa bàn tỉnh hiện nay có 01 dự án nhà ở cho công nhân 

tại Khu công nghiệp Tam Thăng của Công ty Panko đưa vào sử dụng. Dự án có 

diện tích xây dựng 5,1ha đưa vào sử dụng giai đoạn 1 tương ứng 200 căn với 

13.728m2 sàn. 

Công nhân đa số là người địa phương, trong đó ước khoảng 50% công nhân 

đã có chỗ ở ổn định, công nhân đang thuê nhà trọ do người dân xây dựng. Số 

công nhân nhân có nhu cầu nhà ở ước khoảng 50% và phấn đấu giải quyết 

khoảng 70% công nhân; đến năm 2025 khoảng 445.400m2 sàn và đến năm 2030 

tăng thêm khoảng 331.900 m2 sàn. 

f. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán 

bộ, công chức, viên chức 

Qua quá trình khảo sát, những cán bộ công chức, viên chức có độ tuổi trên 

30 tuổi đa số đã có nhà ở thuộc sở hữu của riêng mình, không có nhu cầu bức 

thiết về nhà ở. Còn lại là nhóm cán bộ, công chức, viên chức dưới 30 tuổi là 

nhóm cán bộ trẻ, mới lập gia đình, nhóm đối tượng này phần lớn có thu nhập 

thấp, chưa có nhà ở và đang ở chung với gia đình gồm nhiều thế hệ, một số ít 

phải ở trọ, thuê nhà do làm việc xa nhà, sẽ có nhu cầu tách hộ ở riêng trong thời 

gian tới. 

g. Học sinh, sinh viên các trƣờng đại học, cao đẳng, dạy nghề 

Hiện đã triển khai đưa vào hoạt động 03 Ký túc xá sinh viên, gồm: Ký túc 

xá sinh viên trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, đáp ứng nhu cầu 960 sinh viên; 

Ký túc xá sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Quảng Nam, đáp ứng nhu 

cầu 1.250 sinh viên; Ký túc xá sinh viên trường Đại học Quảng Nam, đáp ứng 

nhu cầu 960 sinh viên. Đến nay các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, đáp 

ứng nhu cầu khoảng 3.280 học sinh sinh viên, tỷ lệ nhu cầu đáp ứng khoảng 

20% số lượng học sinh sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học 

chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh. 

Sau khi đầu tư xây dựng, 03 dự án nhà ở sinh viên đã thu hút hàng nghìn 

lượt học sinh, sinh viên vào ở, góp phần đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho học sinh, 

sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh, nhất là học sinh sinh 

viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số và sinh viên Lào. Trong 

năm học 2018-2019 có khoảng 2.300 học sinh, sinh viên vào ở tại các khu nhà ở 

sinh viên được đầu tư từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2009-2015, 

hiệu suất sử dụng đạt khoảng 71%). 

Qua báo cáo của các cơ quan đơn vị và khảo sát thực tế, trong giai đoạn 

đầu, các Ký túc xá nhà ở sinh viên cơ bản lấp đầy nhu cầu nhà ở sinh viên. 
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Trong các năm gần đây, do việc cạnh tranh của các trường Đại học, Cao đẳng, 

Trung cấp của các tỉnh, thành phố dẫn đến nhu cầu tuyển sinh của các trường: 

trường Đại học Quảng Nam, Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Quảng Nam, Cao đẳng 

Y tế Quảng Nam giảm dần, vì vậy số lượng sinh viên đầu vào hằng năm thấp. 

Đồng thời hiện nay phần lớn học sinh sinh viên là trong tỉnh và tập trung nhiều ở 

các huyện gần Tam Kỳ nên tự túc đi lại. 

* Đánh giá tổng quan 

Như vậy, hiện trạng nhà ở học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh chủ yếu vẫn 

đang ở thuê trọ nhiều hơn so với học sinh ở ký túc xá. Trong giai đoạn 2021-

2030, cần tập trung giải quyết các tồn tại, khó khăn sau:  

- Rà soát, cải tạo nâng cấp hệ thống ký túc xá hiện có trên địa bàn tỉnh; 

tránh tình trạng ký túc xá xuống cấp, hư hỏng; ký túc xá chật hẹp không đạt yêu 

cầu về diện tích nhà ở tối thiểu; 

- Rà soát nhu cầu, xem xét xây dựng mới ký túc xá cho các trường phổ 

thông dân tộc nội trú và bán trú có nhu cầu nhà ở cao; 

- Khuyến khích phát triển loại hình nhà trọ cho học sinh, sinh viên, quản lý 

và ban hành tiêu chuẩn nhà trọ để kiểm soát chất lượng. Dự kiến giai đoạn 2021-

2030 đây là loại hình chính đáp ứng nhu cầu nhà ở của đối tượng sinh viên trên 

địa bàn tỉnh. 

5. Thực trạng nhà ở của từng đơn vị hành chính 

 Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019 và kết quả 

khảo sát, tính toán về công tác phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh, hiện trạng 

chung về nhà ở của từng đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh như sau: 

Hiện trạng nhà ở trên địa bàn tỉnh 

(Số liệu từ cục thống kê và tính toán)  

Đơn vị hành 

chính 

Diện tích 

(m2) 
Dân số Tổng số nhà  

Diện tích sàn 

bình quân 

Toàn tỉnh 38,378,809 

         

1,488,222  

          

421,323              25.7 

Đô thị 11,108,676 

            

374,833  

          

107,394              29.6 

Nông thôn 27,270,133 

         

1,113,389  

          

313,929              24.4 

Thành phố Tam 

Kỳ 3,944,510 

            

120,157  

            

35,504              32.83  

Đô thị 3,075,477 

              

89,510  

            

26,396              34.36  

Nông thôn 869,033 

              

30,647  

              

9,108              28.36  
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Thành phố Hội 

An 2,570,232 

              

97,435  

            

23,817              26.38  

Đô thị 1,900,558 

              

71,760  

            

17,343              26.48  

Nông thôn 669,674 

              

25,675  

              

6,474              26.08  

Huyện Đại Lộc 
3,560,087 

            

141,777  

            

41,639              25.11  

Đô thị 557,802 

              

17,487  

              

4,934              31.90  

Nông thôn 3,002,285 

            

124,290  

            

36,705              24.16  

Huyện Duy 

Xuyên 3,154,662 

            

126,550  

            

36,285              24.93  

Đô thị 643,044 

              

22,887  

              

6,424              28.10  

Nông thôn 2,511,618 

            

103,663  

            

29,861              24.23  

Huyện Nam 

Giang 495,900 

              

25,649  

              

7,112              19.33  

Đô thị 156,245 

                

7,286  

              

2,126              21.44  

Nông thôn 339,655 

              

18,363  

              

4,986              18.50  

Huyện Phú Ninh 
2,064,747 

              

77,005  

            

22,585              26.81  

Đô thị 128,051 

                

4,279  

              

1,236              29.93  

Nông thôn 1,936,696 

              

72,726  

            

21,349              26.63  

Thị xã Điện Bàn 
6,350,134 

            

226,151  

            

60,894              28.08  

Đô thị 2,668,470 

              

94,099  

            

25,495              28.36  

Nông thôn 3,681,664 

            

132,052  

            

35,399              27.88  

Huyện Thăng 

Bình 4,489,876 

            

173,233  

            

51,188              25.92  

Đô thị 507,348 

              

17,417  

              

5,004              29.13  

Nông thôn 3,982,528 

            

155,816  

            

46,184              25.56  

Huyện Quế Sơn 
2,169,669 

              

80,775  

            

25,308              26.86  

Đô thị 236,879 

                

7,557  

              

2,370              31.35  

Nông thôn 1,932,790 

              

73,218  

            

22,938              26.40  

Huyện Nông 

Sơn 529,316 

              

26,658  

              

8,086              19.86  

Đô thị 0                      -                        -                     -    
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Nông thôn 529,316 

              

26,658  

              

8,086              19.86  

Huyện Hiệp 

Đức 812,432 

              

37,076  

            

10,561              21.91  

Đô thị 117,202 

                

3,749  

              

1,061              31.26  

Nông thôn 695,230 

              

33,327  

              

9,500              20.86  

Huyện Tiên 

Phước 1,598,313 

              

66,178  

            

18,751              24.15  

Đô thị 220,856 

                

7,619  

              

2,166              28.99  

Nông thôn 1,377,457 

              

58,559  

            

16,585              23.52  

Huyện Phước 

Sơn 446,511 

              

26,043  

              

6,696              17.15  

Đô thị 181,029 

                

7,024  

              

1,909              25.77  

Nông thôn 265,482 

              

19,019  

              

4,787              13.96  

Huyện Núi 

Thành 4,293,862 

            

147,437  

            

43,438              29.12  

Đô thị 439,169 

              

12,899  

              

3,799              34.05  

Nông thôn 3,854,693 

            

134,538  

            

39,639              28.65  

Huyện Bắc Trà 

My 707,708 

              

40,864  

            

10,616              17.32  

Đô thị 185,158 

                

6,870  

              

2,003              26.95  

Nông thôn 522,550 

              

33,994  

              

8,582              15.37  

Huyện Nam Trà 

My 418,423 

              

30,760  

              

7,155              13.60  

Đô thị 0 0 0                  -    

Nông thôn 418,423 30760 7155             13.60  

Huyện Đông 

Giang 436,577 

              

24,803  

              

6,863              17.60  

Đô thị 91,388 

                

4,390  

              

1,234              20.82  

Nông thôn 345,189 

              

20,413  

              

5,629              16.91  

Huyện Tây 

Giang 335,850 

              

19,671  

              

4,854              17.07  

Đô thị 0                      -                        -                     -    

Nông thôn 335,850 

              

19,671  

              

4,854              17.07  
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6. Thực trạng công tác phát triển, quản lý nhà ở 

Quá trình phát triển tới nay, nhà ở trên địa bàn tỉnh đều được xây dựng 

theo loại hình nhà ở riêng lẻ, bao gồm nhà ở riêng lẻ do dân tự xây và nhà ở 

riêng lẻ phát triển theo dự án nhà ở thương mại. 

a. Nhà ở dân tự xây 

Nhà ở do dân tự xây dựng chiếm chủ yếu trong tổng số nhà ở hiện hữu và 

xây mới trên địa bàn tỉnh. Phần lớn nhà ở tự xây là nhà ống và nằm trong hẻm, 

có số tầng cao thấp (từ 1-3 tầng), một số có thể là những căn biệt thự rộng rãi 

cho những người thu nhập cao hoặc các ngôi nhà tạm bợ cho người có thu nhập 

thấp. Nhà ở tự xây cũng được phát triển nhiều hơn tại các khu vực trung tâm, 

xây dựng trên nền đất trong các dự án hoặc trên đất ở hộ gia đình, nhà ở riêng lẻ 

tại các khu vực trung tâm ngoài mục đích để ở còn là nơi phát triển các dịch vụ 

thương mại, văn phòng. Một số nhà ở tự xây là không chính thức do thiếu giấy 

tờ về quyền sử dụng đất, được xây dựng hoặc từng bước xây dựng mà chưa 

được cho phép hoàn toàn bởi các cơ quan chức năng. 
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Khu phố mới Tân Thạnh 

Theo số liệu từ Cục thống kê, nhà ở dân tự xây (nhà ở kiên cố) qua các 

năm như sau:     

   Nhà ở tự xây hoàn thành trong năm (m2) 

Stt 
2015 2016 2017 2018 2019 

85.450 144.307 71.078 98.077 164.782 

b. Phát triển nhà ở theo dự án 

Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang triển khai 144 dự án phát triển nhà ở 

đang triển khai thực hiện, với tổng diện tích đất khoảng 2.037 ha, trong đó diện 

tích đất ở khoảng 814 ha. Phần lớn dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh đều 
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theo hình thức phân lô, bán nền; một số dự án phát triển nhà ở thương mại theo 

hình thức xây dựng nhà ở riêng lẻ tại các khu vực quy định xây dựng nhà ở theo 

quy định pháp luật đất đai, pháp luật nhà ở. Các dự án phát triển nhà ở góp phần 

đa dạng hóa sản phẩm nhà ở cho người dân lựa chọn, giải quyết một phần nhu 

cầu nhà ở của người dân.  

Nhà ở thương mại trong giai đoạn vừa qua chậm triển khai do vướng mắc 

trong thủ tục đầu tư dự án, lựa chọn nhà đầu tư, ảnh hưởng bởi tình hình biến 

động về kinh tế, nhà ở thương mại giai đoạn vừa qua chiếm một phần nhỏ so với 

lượng nhà ở hiện có trên toàn tỉnh, tất cả đều phát triển dưới dạng nhà ở riêng lẻ, 

một số dự án hỗn hợp cùng với kinh doanh dịch vụ. 

Phát triển nhà ở thương mại theo dự án tạo cảnh quan khang trang, hiện 

đại; hình thành các khu đô thị mới, đồng bộ, có hạ tầng kỹ thuật tương đối hoàn 

chỉnh như Dự án Khu đô thị Võng Nhi, Khu đô thị Nồi Rang, Khu đô thị Vịnh 

An Hòa, Khu dân cư Trường Đồng,... Nhà ở thương mại phát triển đa dạng về 

kiểu dáng, không gian kiến trúc cũng như nâng cao tính thẩm mỹ về nội thất và 

ngoại thất, kiến trúc đẹp, hiện đại và công năng khá hoàn chỉnh.  

 

 

 

 

 

 

 

KĐT Nồi Rang, huyện Duy Xuyên 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án Khu đô thị Võng Nhi 

c. Nhà ở xã hội 

- Việc phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn còn rất nhiều hạn chế. 

Trên địa bàn tỉnh chỉ có 01 dự án nhà ở cho công nhân tại Khu công nghiệp Tam 

Thăng của Công ty Panko đưa vào sử dụng. Dự án có diện tích xây dựng 5,1ha 

đưa vào sử dụng giai đoạn 1 tương ứng 200 căn với 13.728m2 sàn. 

- Dự án Khu nhà ở thu nhập thấp tại Đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc của 

Công ty STO đang hoàn thiện 01 Block với 196 căn; đang triển khai thực hiện 

05 Block còn lại. Các dự án nhà ở xã hội khác đang giai đoạn thực hiện thủ tục 

đầu tư. 
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- Việc phát triển dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã nhận 

được sự đồng tình và ủng hộ của các cấp, bộ ngành, địa phương và người dân. 

Tuy nhiên, kết quả phát triển nhà ở xã hội đến nay không cao do gặp phải hạn 

chế từ nguồn vốn đầu tư và quỹ đất sạch hình thành dự án và không nhận được 

sự quan tâm của của các nhà đầu tư. Do đó, việc phát triển nhà ở xã hội trên địa 

bàn tỉnh vẫn chưa được đáp ứng được kịp thời so với nhu cầu của của các đối 

tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội. 

 

 

 

 

 

 

01Block Khu nhà ở thu nhập thấp 

Công ty STO, Điện Nam Điện Ngọc 

 

 

 

 

 

 

Khu nhà ở công nhân Công ty Panko, 

thành phố Tam Kỳ 

d) Về quỹ đất phát triển nhà ở xã hội từ dự án nhà ở thƣơng mại: 

Phụ lục: Số lượng, quy mô dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án phát 
triển đô thị có diện tích sử dụng đất từ 10ha trở lên tại các đô thị loại 3 trở lên 
hoặc khu vực quy hoạch loại 3 trở lên dành diện tích đất phát triển nhà ở xã hội. 

Stt Tên dự án Địa điểm Chủ đầu tư 
Quy mô dự 

án 

Dành diện 

tích phát 

triển nhà ở 

xã hội 

1 Khu đô thị 

Thanh Hà 

phường Thanh 

Hà, thành phố 

Hội An 

Công ty Cổ 

phần Tập đoàn 

Hoàng Gia Hội 

An 

47ha 31.123m
2
 

2 Khu dân cư An 

Phú 

phường An 

Phú, thành phố 

Tam Kỳ 

Công ty CP Đầu 

tư  Phát triển Hạ 

tầng Quảng 

Nam 

29,9ha 20.675m2 

3 Khu đô thị mới 

Tây Bắc giai 

phường Tân 

Thạnh, thành 

Công ty CP Bất 

động sản Tây 

46,9ha 50.461m
2 

(TTCP 
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đoạn 1 phố Tam Kỳ Bắc đồng ý cho 

hoán đổi 

quỹ đất) 

4 Khu dân cư dọc 

tuyến đường 

Điện Biên Phủ 

nối dài (giai 

đoạn 1) 

phường Thanh 

Hà, thành phố 

Hội An 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư và 

Xây dựng 569 

19,1ha 14.119m
2
 

5 Khu dân cư có 

kết hợp chỉnh 

trang đô thị 

Khối Lâm Sa-Tu 

Lễ-Xuân Hòa 

phường Cẩm 

Phô và khối 

Bàu Đưng, 

phường Thanh 

Hà, thành phố 

Hội An 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Phát triển Xây 

dựng Hội An 

18,4ha 5.791m
2
 

6 Khu đô thị Cồn 

Tiến 

phường Cẩm 

An, thành phố 

Hội An 

Công ty Cổ 

phần Đạt 

Phương 

31,1ha 23.934m
2
 

7 Khu đô thị Võng 

Nhi 

xã Cẩm Thanh, 

thành phố Hội 

An 

Công ty CP Đạt 

Phương 

15.6ha Nộp bằng 

tiền tương 

đương giá 

trị quỹ đất 

20% 

Phụ lục: Số lượng, quy mô dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án phát 

triển đô thị có diện tích sử dụng đất dưới 10ha tại các đô thị loại 3 trở lên hoặc 

khu vực quy hoạch loại 3 trở lên dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội hoặc nộp 

bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% 

Stt Tên dự án Địa điểm Chủ đầu tư Quy mô 

dự án 

Dành diện 

tích phát 

triển nhà ở 

xã hội 

1 Khu dân cư 

Trường Đồng 

phường Tân 

Thạnh, thành phố 

Tam Kỳ 

Công ty Cổ 

phần MTĐT 

Quảng Nam 

8,51ha Nộp bằng 

tiền tương 

đương giá 

trị quỹ đất 
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20% 

2 Khu dân cư 

ADB giai đoạn 

3 

phường Tân 

Thạnh, thành phố 

Tam Kỳ 

Công ty Cổ 

phần MTĐT 

Quảng Nam 

6,84ha Nộp bằng 

tiền tương 

đương giá 

trị quỹ đất 

20% 

3 Khu phố chợ 

Trường Xuân 

phường Trường 

Xuân, thành phố 

Tam kỳ 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư và 

Dịch vụ Thái 

Dương 

9,9ha Nộp bằng 

tiền tương 

đương giá 

trị quỹ đất 

20% 

4 Khu dân cư Nhị 

Trưng-Cồn Thu 

phường Tân An, 

thành phố Hội An 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư và 

Xây dựng 501 

9,7ha 5.159m
2
 

5 Khu đô thị dịch 

vụ Đồng Nà 

xã Cẩm Hà, thành 

phố Hội An 

Công ty CP Đạt 

Phương  

6,39ha Nộp bằng 

tiền tương 

đương giá 

trị quỹ đất 

20% 

Phụ lục: Số lượng, quy mô dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án phát 

triển đô thị tại các đô thị loại 4 trở xuống có dành quỹ đất, hoặc quỹ nhà để làm 

nhà ở xã hội. 

Stt Tên dự án Địa điểm Chủ đầu tư 
Quy mô 

dự án 

Dành diện 

tích phát 

triển nhà ở 

xã hội 

1 Khu đô thị sinh 

thái cao cấp 

Vịnh An Hòa 1 

xã Tam Hiệp và thị 

trấn Núi Thành, 

huyện Núi Thành 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Chu Lai Hội An 

45,68ha 1,0ha 

2 Khu dân cư mới 

2A (giai đoạn 2) 

phường Điện 

Ngọc, thị xã Điện 

Bàn 

Công ty TNHH 

Thương mại 

Dịch vụ Phong 

Hải Thịnh 

35,6ha 5.354m2 
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7. Thực trạng thị trƣờng bất động sản phân khúc nhà ở 

Trong những năm gần đây, các văn bản liên quan đến lĩnh vực bất động sản 

như Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các Nghị 

định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật đã được ban hành tạo nên hành lang 

pháp lý giải quyết các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách trong quá 

trình hoạt động, vận hành của thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh. 

Hiện nay, thị trường bất động sản Quảng Nam diễn ra sôi động nhờ đòn 

bẩy về kinh tế, mở rộng các khu công nghiệp, đặc biệt là du lịch thương mại 

dịch vụ. Các khu công nghiệp đã và đang đầu tư xây dựng, gần với các đô thị 

lớn, thuận lợi cả về đường bộ, đường biển, đường sông, đường hàng không,... 

thu hút một số lượng lao động lớn từ các khu vực khác đến tỉnh. Vì thế, tạo nên 

nhu cầu lớn về nhà ở cho các đối tượng này. 

Loại hình bất động sản trên địa bàn tỉnh ngày càng phong phú bao gồm các 

loại giao dịch về nhà ở riêng lẻ, đất nền, nhà xưởng, khu công nghiệp, nhà ở 

phát triển theo dự án... Trong đó, loại hình được người dân quan tâm là đất nền, 

nhà ở riêng lẻ trong dự án và khu dân cư hiện hữu. 

- Có các dự án phát triển nhà ở đã được chấp thuận đầu tư để tổ chức lựa 

chọn nhà đầu tư và đang thực hiện thủ tục đầu tư, xây dựng: dự án Khu đô thị 

kiểu mẫu Tây Bắc, giai đoạn 2, phường Tân Thạnh, Tam Kỳ; dự án Khu dân cư 

Chồi Sũng, xã Tam Đàn, Phú Ninh; dự án Khu dân cư Hương Quế Đông, xã 

Quế Phú, Quế Sơn; dự án Khu đô thị phía Nam thị trấn Nam Phước, Duy 

Xuyên; dự án Khu đô thị phía Đông Đường Trần Thủ Độ và dự án Khu đô thị 

Hưng Thịnh mở rộng, thị xã Điện Bàn. 

- Có 01 dự án nhà ở xã hội đã được đưa vào sử dụng với quy mô 200 căn 

với 13.728m2 sàn. 

Thực tế về số lượng giao dịch bất động sản để bán, thấy rằng loại hình bất 

động sản được người dân quan tâm lựa chọn nhiều nhất là đất nền để ở tập trung 

cao trên địa bàn thị xã Điện Bàn, Núi Thành, đặc biệt là các khu đất có vị trí 

thuận lợi và được đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó, loại hình về 

nhà ở phát triển theo dự án là loại hình bất động sản cũng thu hút nhiều sự quan 

tâm của người dân, đặc biệt là các gia đình trẻ. Dự báo trong thời gian tới loại 

hình nhà ở phát triển theo dự án và đất nền trong khu đô thị, khu dân cư vẫn là 

loại hình được giao dịch chủ yếu trên thị trường. 

8. Thực trạng về phát triển nhà ở chung cƣ trên địa bàn tỉnh: 

 Thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia và Chương trình phát triển 

nhà ở tỉnh, trong giai đoạn vừa qua, nhà ở chung cư chưa được chú trọng do 
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thực trạng các đô thị trên địa bàn tỉnh có quỹ đất còn nhiều; người dân và các 

doanh nghiệp chưa quan tâm, thị hiếu về loại hình nhà ở chung cư nên giai đoạn 

vừa qua tỉnh Quảng Nam chưa phát triển được loại hình này. 

II. Đánh giá chung về thực trạng nhà ở trên địa bàn tỉnh 

1. Kết quả đạt đƣợc 

Ngày 17/9/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số      

2787/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở 

tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020. Đến nay, kết quả thực hiện Chương 

trình như sau: 

Kết quả thực hiện Chƣơng trình phát triển nhà ở 

Stt Nội dung 

Mục tiêu 

Đánh giá 
Chƣơng trình nhà ở đã 

đƣợc phê duyệt 
Đến nay 

1 

Diện tích bình 

quân 

(m²/người) 

   Toàn tỉnh: 25 m
2
/người 

+ Đô thị: 32,5 m
2
/người 

+ Nông thôn: 22,64 

m
2
/người 

 Đến 01/4/2019: 

+ Toàn tỉnh: 25,7 m
2
/người 

+ Đô thị: 29,6 m
2
/người 

+ Nông thôn: 24,4 m
2
/người 

 

Đạt (trong đó 

khu vực đô thị 

chưa đạt) 

 

2 
Chất lượng nhà 

ở 

+ Nhà kiên cố và bán 

kiêm cố: 95% 

+ Nhà thiếu kiên cố và 

đơn sơ: 05% 

 Đến 01/4/2019: 

+ Nhà kiên cố và bán kiêm 

cố: 95,9% 

+ Nhà thiếu kiên cố và đơn 

sơ: 4,1% 

Đạt 

3 

Hỗ trợ nhà ở 

theo các 

chương trình, 

mục tiêu 

   

3.1 

Nhà ở cho 

người có công 

với cách mạng  

31.352 hộ Đã hỗ trợ 27.344 hộ Đạt 

3.2 

Nhà ở cho 

người có công 

với cách mạng 

theo Nghị quyết 

11/NQ-HĐND 

tỉnh 

12.734 hộ Đã hỗ trợ 4.993 hộ Đạt 

3.3 Hỗ trợ nhà ở cho 

hộ nghèo theo 
7.712 hộ  1.795 hộ 23.3 % 
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Stt Nội dung 

Mục tiêu 

Đánh giá 
Chƣơng trình nhà ở đã 

đƣợc phê duyệt 
Đến nay 

QĐ số 

33/2015/QĐ-

TTg  

3.4 

Hỗ trợ nhà ở cho 

hộ nghèo theo 

QĐ số 

48/2014/QĐ-

TTg và đề án 

GCF 

2.279 hộ 2043 hộ Đạt 

4 
Nhà ở cho 

người TNT 
224.900m2 sàn 0 Chưa đạt 

5 

Nhà ở cho công 

nhân lao động 

tại các khu 

công nghiệp tập 

trung  

610.500m2 sàn 200 căn (13.728m2 sàn) Chưa đạt 

 

2. Đánh giá việc thực hiện Chƣơng trình 

a. Phát triển nhà ở của tỉnh 

Theo kết quả tổng điều tra dân số năm 2019, trong vòng 10 năm (2009-

2019) dân số toàn tỉnh tăng thêm 73.493 người so với thời điểm năm 2009, dân 

số và nhà ở tập trung cao tại những nơi phát triển du lịch, dịch vụ thương mại và 

văn phòng cho thuê như thành phố Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Thăng Bình, 

Núi Thành, Đại Lộc. Diện tích nhà ở bình quân đầu người tăng từ 18,69 

m²/người năm 2009 lên 25,7 m²/người năm 2019: Đạt với mục tiêu đề ra của 

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam đến năm 2020. Diện tích nhà ở 

bình quân đầu người trên địa bàn tỉnh tăng trưởng ở mức khoảng 0,71 m
2
/người 

mỗi năm, điều này cho thấy sự phát triển về nhà ở cơ bản đã đáp ứng được nhu 

cầu của người dân hiện tại và nhu cầu của dân số tăng thêm, tuy nhiên việc phát 

triển nhà ở trên địa bàn tỉnh hiện nay chỉ tập trung phát triển theo loại hình nhà ở 

riêng lẻ, bao gồm nhà ở riêng lẻ do dân tự xây và nhà ở riêng lẻ phát triển theo 

dự án nhà ở thương mại; chưa phát triển loại hình nhà ở chung cư. 

b. Chất lƣợng nhà ở đƣợc cải thiện và nâng cao  

- Nhà ở trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao về số lượng và chất 

lượng. Đến nay, lượng nhà ở kiên cố và nhà bán kiên cố trên địa bàn tỉnh đã 
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chiếm đến 95,9 %, nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ chiếm 4,1 %. Lượng nhà ở 

tăng thêm trên địa bàn tỉnh chủ yếu là nhà ở kiên cố và bán kiên cố; nhà ở thiếu 

kiên cố và đơn sơ chủ yếu là nhà ở của các hộ gia đình nghèo, cận nghèo và có 

thu nhập thấp tại các vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi 

khí hậu và khu vực các huyện, xã miền núi. 

Trong thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục quan tâm, phát triển nhà ở một cách 

bền vững, từng bước cải thiện, xóa bỏ loại hình nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ để 

đáp ứng với xu hướng phát triển, đảm bảo chất lượng nhà ở và thích ứng với 

biến đổi khí hậu. 

- Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐH ngày 26/10/2020 của Đại hội Đại 

biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu đến 

năm 2025 đạt mục tiêu xoá nhà tạm, đơn sơ trên địa bàn tỉnh. 

c. Phát triển nhà ở theo những dự án đã thay đổi diện mạo tỉnh, dần 

hình thành hình ảnh của các khu đô thị hiện đại  

- Phát triển nhà ở theo dự án có quy mô và đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật, 

nhiều khu nhà mới khang trang trên địa bàn tỉnh đã được xây dựng, hình thành 

các khu đô thị mới, đồng bộ, tương đối hoàn chỉnh như Dự án Khu đô thị Nồi 

Rang, Khu đô thị Võng Nhi, Khu dân cư Trường Đồng, Khu đô thị sinh thái cáo 

cấp Vịnh An Hòa,…. 

- Phát triển nhà ở theo các mẫu nhà phù hợp với quy hoạch, đô thị; thực 

hiện tại các trục phố chính, cảnh quan trong khu vực theo quy định. 

d. Nhà ở xã hội 

Việc phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn còn rất nhiều hạn chế. 

Trên địa bàn tỉnh chỉ có 01 dự án nhà ở cho công nhân tại Khu công nghiệp Tam 

Thăng của Công ty Panko đưa vào sử dụng. Dự án có diện tích xây dựng 5,1ha 

đưa vào sử dụng giai đoạn 1 tương ứng 200 căn với 13.728m2 sàn. 

Dự án Khu nhà ở thu nhập thấp tại Đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc của 

Công ty STO đang hoàn thiện 01 Block với 196 căn; đang triển khai thực hiện 

05 Block còn lại. Một số dự án nhà ở xã hội khác (Khu nhà ở xã hội Vườn Đào 

phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn; Khu nhà ở công nhân Công ty Danatol 

tại xã Tam Hiệp, Núi Thành; Khu nhà ở công nhân và tái định cư tại xã Tam 

Hiệp, huyện Núi Thành của Công ty cổ phần cơ khí oto Trường Hải; Khu nhà ở 

thu nhập thấp phường Hòa Thuận 1, thành phố Tam Kỳ và một số quỹ đất 20% 

từ các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh) đang giai đoạn chuẩn bị đầu tư. 

Việc phát triển dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã nhận 

được sự đồng tình và ủng hộ của các cấp, bộ ngành, địa phương và người dân. 
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Tuy nhiên, kết quả phát triển nhà ở xã hội đến nay không cao do gặp phải hạn 

chế từ nguồn vốn đầu tư và quỹ đất sạch hình thành dự án và không nhận được 

sự quan tâm của của các nhà đầu tư. Do đó, việc phát triển nhà ở xã hội trên địa 

bàn tỉnh vẫn chưa được đáp ứng được kịp thời so với nhu cầu của của các đối 

tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội. 

e. Phát triển nhà ở theo các chƣơng trình hỗ trợ hộ nghèo, ngƣời có 

công với cách mạng về nhà ở theo các đề án đƣợc duyệt  

 * Đối với Chương trình hỗ trợ cho hộ nghèo xây dựng nhà phòng tránh 

bão, lụt theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: tổng số 

hộ được phê duyệt hỗ trợ là 3.620 hộ. Tính đến nay, đã hỗ trợ cho 2.043 

hộ/2.279 hộ trong Đề án (đạt 100%, trừ các hộ không tham gia đề án). 

Năm 2018, Thủ tướng Chính Phủ đã đồng ý gia hạn thời gian thực hiện 

Quyết định 48/2014/QĐ-TTg từ năm 2018-2021 kết hợp lồng ghép với Hợp 

phần hỗ trợ xây nhà chống chịu bão, lụt thuộc dự án “Tăng cường khả năng 

chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn 

thương ven biển Việt nam” do Quỹ khí hậu xanh (Chương trình GCF) tài trợ 

(khoảng 38 triệu đồng/hộ cho 436 hộ). Đến nay, đã hỗ trợ cho 436/436hộ thuộc 

Chương trình GCF, trong đó, có 426 hộ đã hoàn thành, 10 hộ đang thi công, 

hoàn thành trong quý I/2021. 

* Đối với Chương trình hộ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở theo Quyết định 

số 33/2015/QĐ-TTg  ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ: Theo Đề án, 

toàn tỉnh có 7.712 hộ đăng ký vay vốn xây dựng nhà ở. Các hộ gia đình được 

vay tối đa 25 triệu đồng/hộ từ Ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng mới 

hoặc sửa chữa nhà ở. Tiến độ thực hiện trong 5 năm 2016-2020. 

Từ năm 2016 đến nay, toàn chương trình đã có 1.795 hộ nghèo vay vốn 

Ngân hàng Chính sách xã hội hoàn thành xây dựng nhà ở, đạt 23,3% số hộ toàn 

Đề án. 

* Đối với Chương trình hỗ trợ hộ gia đình người có công với cách mạng về 

nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ:  

Tổng số hộ theo Đề án được phê duyệt, thẩm tra: 31.352 hộ, trong đó: 

9.889 hộ xây mới và 21.463 hộ sửa chữa. 

Tổng số hộ đã hoàn thành hỗ trợ: 27.344 hộ, trong đó: 8.268 hộ xây mới và 

19.076 hộ sửa chữa. Phần chênh lệch giảm này chủ yếu tập trung vào các 

nguyên nhân: đối tượng đã được hỗ trợ bằng các nguồn kinh phí khác, đối tượng 

chết không còn thân nhân đủ điều kiện, thống kê trùng lắp đối tượng, một bộ 
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phận nhỏ không đủ điều kiện về kinh tế hoặc đặc thù phong tục, tập quán chưa 

thể làm nhà, một số nguyên nhân khác. 

* Đối với thực hiện Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 

của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với người có công với cách mạng về 

nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Theo Nghị quyết 11, số lượng người có công với cách mạng được hỗ trợ về 

nhà ở thực hiện trong 3 năm 2019-2021 là 12.734 nhà (xây mới: 3.950 nhà, sửa 

chữa: 8.784 nhà); Trong đó, giai đoạn 2019-2020 thực hiện 10.869 nhà, số còn 

lại thực hiện hoàn thành trong năm 2021.  

Kết quả thực hiện: Số lượng hoàn thành và đang triển khai dở dang: 4.993 

nhà (xây mới: 1.458 nhà, sửa chữa: 3.535 nhà), đạt 112% so với số lượng cấp 

nguồn kinh phí đợt 1 và 46% theo kế hoạch 2019-2020; trong đó: Hoàn thành: 

4.389 nhà (xây mới: 1.252 nhà, sửa chữa: 3.137 nhà). Trong đó số lượng nhà đã 

được giải ngân, thanh quyết toán nguồn kinh phí 3.967 nhà (xây mới: 1.147 nhà, 

sửa chữa: 2.820 nhà). Đang triển khai xây dựng: 604 nhà (xây mới: 206 nhà, sửa 

chữa: 398 nhà). 

3. Những tồn tại 

- Trong giai đoạn 2014-2020, một số chỉ tiêu về nhà ở theo Chương trình 

vẫn chưa được hoàn thành.  

- Trình tự thủ tục về lựa chọn chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư dự 

án nhà ở, chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị mới còn nhiều bất cập, chồng chéo, 

mất nhiều thời gian chưa có sự thống nhất giữa quy trình thực hiện dự án đầu tư 

xây dựng nhà ở, dự án khu đô thị giữa Luật Nhà ở, Luật Đầu tư, Luật Đất đai 

mới dẫn đến nhiều dự án nhà ở, đô thị chậm tiến độ.  

- Việc phát triển các dự án nhà ở xã hội đặc biệt nhà ở công nhân chưa 

đáp ứng được nhu cầu cho người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

- Công tác quản lý đất đai còn vướng mắc trong việc bồi thường giải 

phóng mặt bằng của các dự án còn gặp nhiều khó khăn, nên không có mặt bằng 

để triển khai dự án một cách đầy đủ. 

- Việc bồi thường, giải phóng mặt bằng còn gặp khó khăn do đơn giá bồi 

thường giải phóng mặt bằng chưa phù hợp với thực tế và thấp so với các địa 

phương lân cận; còn thiếu sự đồng thuận của người dân trong công tác bồi 

thường giải phóng mặt bằng tại một số dự án... 

- Công tác huy động vốn để thực hiện dự án còn gặp nhiều khó khăn do 

quá trình thắt chặt tín dụng của Chính phủ; một số chủ đầu tư huy động vốn 

chưa đảm bảo các quy định của pháp luật. 
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- Tại khu vực đô thị vẫn còn tình trạng xây dựng nhà ở trái phép, xây 

dựng trên hành lang giao thông, lộ giới các tuyến đường trục chính. Tại các khu 

vực nông thôn, việc xây dựng nhà trên hành lang giao thông vẫn thường xuyên 

xảy ra. 

4. Nguyên nhân 

- Hệ thống các văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực quản lý phát triển 

nhà ở, khu đô thị thay đổi, thiếu tính ổn định, chưa có sự thống nhất gây khó 

khăn trong công tác chỉ đạo điều hành tăng thủ tục hành chính (như Luật Nhà ở 

2014, Luật Đầu tư 2014; Luật Quy hoạch đô thị; Luật Xây dựng, Nghị định 

71/2010/NĐ-CP và Nghị định 11/2013/NĐ-CP, Nghị định 99/2015/NĐ-CP, 

Nghị định 30/2015/NĐ-CP, ...). 

- Về đầu tư Nhà ở xã hội hiện nay trên địa bàn tỉnh thực hiện chủ yếu từ 

vốn của doanh nghiệp; do vốn đầu tư bỏ ra lớn, thời gian thu hồi vốn chậm, lợi 

nhuận không cao. Do vậy, việc kêu gọi đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa 

bàn tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn; ngoài ra thủ tục hành chính lựa chọn chủ 

đầu tư còn vướng mắc do quy định của pháp luật về công tác lựa chọn chủ đầu 

tư còn chồng chéo, chưa cụ thể, quy trình thực hiện nhiều bước, thủ tục phức tạp 

nên trong thực hiện mất rất nhiều thời gian, ảnh hưởng lớn đến việc thu hút đầu 

tư. Việc phát triển nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh 

chưa đáp ứng được nhu cầu do nhiều nguyên nhân:  

+ Quỹ đất ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh còn nhiều, mức giá đa dạng, phù 

hợp với thu nhập của người dân nên có nhiều sự lựa chọn thay vì mua nhà ở tại 

dự án nhà ở xã hội khiến cho các nhà đầu tư chưa quan tâm đến loại hình này.  

+ Các doanh nghiệp, tổ chức không mặn mà đầu tư nhà ở xã hội do lợi 

nhuận thấp, nhiều thủ tục, nội dung phức tạp,… 

+ Một số nhà đầu tư các dự án trong khu công nghiệp chưa nhận thức 

được tầm quan trọng, chưa quan tâm đến việc đầu tư xây dựng nhà ở cho công 

nhân. 

+ Việc lựa chọn chủ đầu tư vẫn phải thực hiện theo quy trình của Luật 

Đấu thầu dẫn đến kéo dài thời gian và chi phí cho nhà đầu tư. 

- Việc bồi thường, giải phóng mặt bằng còn gặp khó khăn do đơn giá bồi 

thường giải phóng mặt bằng chưa phù hợp với thực tế và thấp; còn thiếu sự đồng 

thuận của người dân trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại một số 

dự án...  

- Mặc dù khu vực đô thị, nhà ở đều được cấp phép xây dựng, tuy nhiên tình 

trạng xây dựng sai phép vẫn thường xuyên xảy ra. Nguyên nhân là do quản lý 
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trật tự xây dựng còn hạn chế, số lượng cán bộ được phân công ít nhưng lại phụ 

trách địa bàn rộng nên việc kiểm soát xây dựng chưa chặt chẽ. Đối với khu vực 

nông thôn do phần lớn chưa có quy hoạch chi tiết nên chưa thể cấp phép xây 

dựng, công tác quản lý trật tự xây dựng gặp nhiều khó khăn nên việc người dân 

tự ý xây dựng nhà ở vẫn thường xuyên xảy ra. 

 

CHƢƠNG III: 

DỰ BÁO NHU CẦU NHÀ Ở TỈNH QUẢNG NAM 

ĐẾN NĂM 2025, NĂM 2030 

 

I. Cơ sở dự báo nhu cầu nhà ở của tỉnh 

1. Định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 

Căn cứ quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 

Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 15/5/2018; Nghị quyết số 01/NQ-ĐH ngày 

26/10/2020 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm 

kỳ 2020-2025; Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của UBND tỉnh 

phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030. 

1.1. Quan điểm phát triển 

- Phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Nam đến năm 2030 phù hợp với 

chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cả nước, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung, quy hoạch vùng Bắc Trung bộ - Duyên hải 

miền Trung; thống nhất với quy hoạch các ngành, lĩnh vực cả nước. 

- Tập trung quán triệt, thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, 

Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Tỉnh ủy, Hội đồng nhân 

dân tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Quyết liệt, quyết tâm 

thực hiện đồng bộ các giải pháp trên tất cả các lĩnh vực, tháo gỡ khó khăn để phấn 

đấu đạt và vượt Mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch từng giai đoạn, tạo tiền đề vững 

chắc cho việc phát triển bền vững, nâng tầm vị thế của tỉnh trong khu vực cũng 

như cả nước. 

- Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa; nâng cao chất lượng và đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng trưởng 

dựa chủ yếu vào năng suất, kỹ thuật công nghệ cao; phấn đấu duy trì mục tiêu 

phát triển kinh tế với tốc độ cao trên cơ sở bền vững. 

- Khai thác hiệu quả nguồn nội lực và thu hút các nguồn ngoại lực; phát 
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triển có trọng tâm, trọng điểm vào một số ngành, lĩnh vực kinh tế có lợi thế, tạo 

bước đột phá trong phát triển kinh tế.  

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng phát triển nguồn nhân lực 

chất lượng cao; có cơ chế, chính sách ưu đãi, thu hút nguồn nhân lực chất lượng 

từ bên ngoài, nhất là công nhân và lao động kỹ thuật, các chuyên gia về công 

nghệ và quản lý, đội ngũ các doanh nhân. 

- Phát triển kinh tế - xã hội phải đặt trên nền tảng bảo tồn và phát huy các 

giá trị văn hóa truyền thống, giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo 

đảm an sinh xã hội; hướng đến mục tiêu thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và 

nông thôn, giữa miền núi và đồng bằng. 

- Phát triển kinh tế - xã hội phải gắn bó chặt chẽ với đảm bảo quốc phòng, 

an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; bảo vệ môi trường 

sinh thái, phòng ngừa ảnh hưởng tác động của biến đổi khí hậu và nước biển 

dâng; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

1.2. Mục tiêu phát triển 

- Dựa vào lợi thế, tiềm năng sẵn có, kết hợp các nguồn lực bên ngoài, phấn 

đấu đưa tỉnh Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Kinh tế trọng 

điểm miền Trung và cả nước. Cùng với việc mở rộng quan hệ hợp tác, kinh tế đối 

ngoại, mở rộng thị trường trong và ngoài nước, Quảng Nam sẽ đầu tư có trọng 

tâm vào các ngành có lợi thế so sánh nhằm đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, 

hiệu quả, bền vững; chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển song song 

công nghiệp, xây dựng và dịch vụ; phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ 

quyền biên giới và biển đảo; chú trọng phát triển nông nghiệp và nông thôn. 

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đột phá chiến lược, Chương trình giảm 

nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Huy động mọi nguồn lực tạo bước 

đột phá trong thu hút đầu tư để phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với bảo vệ 

môi trường; nâng cao đời sống người dân. Thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện 

chất lượng giáo dục, đào tạo nghề; chú trọng đầu tư phát triển khoa học công 

nghệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội. Bảo tồn và phát 

huy các giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên, môi 

trường và đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu. Giữ vững ổn định 

chính trị, quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội. 

2. Cơ sở tính toán 

Chỉ tiêu nhà ở trên địa bàn tỉnh được dự báo dựa trên cơ sở về sự gia tăng 

dân số, chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân từng thời kỳ, nhu cầu nhà ở để bố trí 

tái định cư và quy mô phát triển đô thị theo quy hoạch (chưa bao gồm nhu cầu 

về sửa chữa, cải tạo nâng cấp nhà ở). Cụ thể là: 
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- Sự gia tăng dân số dựa trên các yếu tố tác động như: tăng dân số tự 

nhiên, di dân cơ học và tỷ lệ đô thị hóa cùng với sự phát triển toàn diện về kinh 

tế, xã hội trên địa bàn tỉnh;  

- Việc phát triển các khu đô thị mới, cải tạo, chỉnh trang phát triển hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại các đô thị sẽ dẫn tới nhu cầu nhà ở phục 

vụ tái định cư cho các hộ dân theo nguyên tắc nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ; 

- Thực trạng nhà ở tỉnh năm 2019 qua kết quả rà soát, thống kê, tính toán 

là một trong những căn cứ để tính toán nhu cầu nhà ở của tỉnh đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2030; 

- Căn cứ số lượng các KCN tập trung trên địa bàn tỉnh; Căn cứ mục tiêu 

phát triển về kinh tế - xã hội của tỉnh (tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng 

năm trong từng giai đoạn phát triển). 

- Căn cứ ấn phẩm “Dự báo dân số Việt Nam 2014 -2049” của Tổng Cục 

Thống kê. 

 

II. Các yêu cầu khi xác định chỉ tiêu nhà ở 

Để phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh cần những yếu tố sau: 

- Phát triển nhà ở gắn liền với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, vì 

vậy hoàn thành các mục tiêu này là yếu tố quan trọng để công tác phát triển nhà 

ở đạt hiệu quả cao. 

- Bên cạnh sử dụng nguồn vốn Ngân sách và nguồn vốn của doanh 

nghiệp, cần huy động được nguồn vốn của các hộ gia đình, cá nhân tham gia 

phát triển nhà ở. 

- Bố trí đủ quỹ đất để triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở. 

- Thực hiện nâng cấp, đầu tư mới hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã 

hội để đảm bảo tính đồng bộ với công tác phát triển nhà ở. 

III. Dự báo nhu cầu nhà ở 

1. Xác định nhu cầu về nhà ở 

1.1. Nhu cầu nhà ở đến năm 2025 và 2030 

1.1.1. Xác định nhu cầu về nhà ở 

Công thức dự báo nhu cầu nhà ở: 

ST = Sbq x Ds (m²) 

Trong đó: ST là tổng diện tích nhà ở 

Sbq là diện tích nhà ở bình quân đầu người 
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Ds là dân số Tỉnh  

a) Dự báo dân số: 

- Theo nghiên cứu quá trình phát triển dân số từ năm 2010 đến năm 2019, 

dự báo dân số tỉnh tương lai theo tỷ lệ tăng trung bình hàng năm của tỉnh theo 

công thức: 

D
t
 = D0 * (1+r)

t
 

Trong đó:  

D
t
 là dân số năm dự báo 

D0 là dân số năm 2019 

r: tốc độ tăng trưởng dân số trung bình 

t: Khoảng cách giữa năm dự báo và năm 2019 

Căn cứ số liệu dân số theo niên giám thống kê (từ 2010-2019): 

- Căn cứ theo dự báo dân số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và 2030 tại ấn 

phẩm “Dự báo dân số Việt Nam 2014 -2049” của Tổng Cục Thống kê: 

- Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, dựa vào kết quả tốc 

độ tăng dân số bình quân hàng năm của các huyện, thị xã, thành phố từ năm 

2009 đến 2019, dân số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 ước khoảng 1.547.287 

người, dân số tỉnh Quảng Nam đến năm 2030 ước khoảng 1.592.496 người. 

b) Dự báo tăng trƣởng kinh tế 

Theo nghiên cứu quá trình phát triển tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá 

hiện hành (GRDP) từ năm 2010 đến năm 2019, dự báo tổng sản phẩm tỉnh 

tương lai theo tỷ lệ tăng trung bình hàng năm của tỉnh theo công thức: 

GRDP
t
 = GRDP0 * (1+r)

t
 

Trong đó:  

GRDP
t
 là tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành năm dự báo; 

GRDP0 là tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành năm 2019 

r: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh trung bình 

t: Khoảng cách giữa năm dự báo và năm 2019 
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Nguồn số liệu về quá trình phát triển GRDP tỉnh 

Năm GRDP (tỷ đồng) GRDPBQ (triệu đồng/ngƣời) 

2010                 28,423  19.8 

2014                 38,090  33.8 

2015                 47,121  41.4 

2016                 59,950  52.0 

2017                 63,003  56.2 

2018                 68,138  61.4 

2019                 70,734  66.3 

(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2019) 

Căn cứ theo dự báo tăng trưởng kinh tế tại “Dự thảo Nghị quyết đại hội 

tỉnh Đảng bộ lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025”, tốc độ tăng trưởng kinh tế 

(GRDP) phấn đấu đạt 7.5-8,0%/năm: 

Dự báo tăng trƣởng kinh tế đến năm 2030 

Năm Tốc độ GRDP  GRDP (tỷ đồng) 
GRDPBQ (triệu 

đồng) 

2020 8%                                 76,393  71.6 

2021 8%                                 82,504  77.3 

2022 8%                                 89,104  83.5 

2023 8%                                 96,233  90.2 

2024 8%                              103,931  97.4 

2025 8%                              112,246  105.2 

2026 8%                              121,226  113.6 

2027 8%                              130,924  122.7 

2028 8%                              141,398  132.5 
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2029 8%                              152,709  143.1 

2030 8%                              164,926  154.6 

c) Tƣơng quan của diện tích nhà ở bình quân đầu ngƣời với tổng sản 

phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu ngƣời và tỷ lệ đô thị hóa: 

Theo kinh nghiệm cho thấy có sự tương quan giữa diện tích nhà ở bình 

quân đầu người với GRDP bình quân đầu người, theo đó diện tích nhà ở bình 

quân đầu người sẽ tăng lên khi GRDP bình quân đầu người tăng lên nhờ tăng 

trưởng kinh tế. Trong bối cảnh phát triển đô thị của tỉnh Quảng Nam, mô hình 

dự báo diện tích nhà ở bình quân đầu người được phân tích thông qua chỉ số 

GRDP bình quân đầu người. 

Qua phân tích hồi quy cho thấy dạng hàm sau phù hợp: 

Sbq = α + β1× GRDPBQ  

Trong đó: 

DTBQ là giá trị diện tích nhà ở bình quân 

GRDPBQ là giá trị GRDP bình quân đầu người 

α, β1 là các hệ số tương quan 

Sbq là diện tích nhà ở bình quân đầu người 

Theo kết quả phân tích hồi quy, với các hệ số tương quanα=19.78; β1= 

0,087; hàm hồi quy tuyến tính về diện tích nhà ở bình quân tối thiểu của tỉnh có 

dạng như sau: 

DTBQ = 19.78 + 0,087×GRDPBQ  

DTBQ2030=19.81 + 0,089 x GRDPBQ2030 = 19.78 + 0,087x154.6 = 33,23 

(ĐVT: m²/người) 

Chuỗi dữ liệu sử dụng được tập hợp và tính toán bao gồm diện tích nhà ở 

bình quân đầu người toàn Tỉnh được thu thập và tính toán, tổng sản phẩm trên 

địa bàn theo giá hiện hành và tỷ lệ đô thị hóa (đã trình bày ở phần trên). 

Hiện trạng và dự báo diện tích nhà ở bình quân đầu ngƣời 

giai đoạn 2021-2030 

Năm 
GRDPBQ  

(triệu đồng/ngƣời) 

Diện tích nhà ở bình quân  

(m
2
/ngƣời) 

2020 71.6 26.01 
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2021 77.3 26.51 

2022 83.5 27.05 

2023 90.2 27.63 

2024 97.4 28.26 

2025 105.2 28.93 

2026 113.6 29.67 

2027 122.7 30.46 

2028 132.5 31.31 

2029 143.1 32.23 

2030 154.6 33.23 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Nam và tính toán) 

Dự báo đến năm 2025 diện tích nhà ở bình quân tối thiểu của Tỉnh đạt 

28.93 m²/người; đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân đầu người tối thiểu 

toàn Tỉnh đạt 33.23 m²/người. 

e. Nhu cầu nhà ở riêng lẻ và chung cƣ 

Dựa trên tình hình phát triển dân số, tỷ lệ đô thị hóa và diện tích nhà ở bình 

quân đầu người đến năm 2025 và năm 2030, nhu cầu diện tích nhà ở tăng thêm 

của Tỉnh qua các giai đoạn như sau: 

Tổng diện tích nhà ở tỉnh đến năm 2025, 2030 

Năm 2019 

(m² sàn) 

Đến năm 2025 

(m² sàn) 

Đến năm 2030 

(m² sàn) 

38.378.809 44.768.054 52.917.258 

Như vậy, nhu cầu nhà ở giai đoạn 2020 - 2030 cần tăng thêm 14.538.449 

m² sàn; trong đó giai đoạn 2021-2025 là 6.389.245 m
2
 sàn; giai đoạn 2026-2030 

là 8.149.204 m
2
 sàn; 

Về phát triển nhà ở chung cư: thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc 

gia và Chương trình phát triển nhà ở, Chương trình phát triển đô thị và các các 
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đồ án quy hoạch xây dựng, trong giai đoạn vừa qua, nhu cầu về nhà ở chung cư 

của người dân chưa được chú trọng, trong giai đoạn đến, định hướng phát triển 

nhà ở chung cư tại khu vực nội thị các địa phương: Tam Kỳ, Hội An, Núi 

Thành, Điện Bàn và khuyến khích các dự án tại địa phương khác phát triển loại 

hình nhà ở chung cư. 

Khu vực lân cận các Khu công nghiệp, khu vực này có khả năng phát triển 

nhà ở chung cư để tiết kiệm quỹ đất, giảm giá thành mua nhà, thuê nhà cho 

người lao động. Qua đó ổn định nguồn nhân lực, ổn định sản xuất cho các công 

ty sử dụng người lao động tại các Khu, cụm công nghiệp. 

Đối với khu vực ngoại thành, khu vực các thị trấn và khu vực nông thôn, 

hầu hết các hộ dân đều muốn sở hữu nhà ở riêng lẻ, do quỹ đất tại các khu vực 

này còn nhiều, giá thành hợp lý.  

3.1.3. Nhu cầu nhà ở từng đơn vị hành chính 

Dự báo nhu cầu nhà ở đến năm 2025 và 2030 của từng đơn vị hành chính 

căn cứ trên nhu cầu chung của toàn tỉnh và xu hướng phát triển dân số tại mỗi 

đơn vị hành chính, tốc độ tăng thu nhập bình quân người lao động, tốc độ tăng 

dân số theo khu vực (mật độ dân số): 

TT  
 Đơn vị hành 

chính  

 Diện tích tăng 

thêm giai đoạn 

2020 - 2025 

(m
2
) 

 Tỷ lệ  

Diện tích tăng 

thêm giai đoạn 

2026 – 2030 (m
2
) 

 Tỷ lệ  

   Toàn tỉnh  6.389.245 100,0% 8.149.204 100,0% 

1 TP Tam Kỳ 631,347 9.88 844,946 10.37 

2 Tp Hội An 467,001 7.31 613,493 7.53 

3 Tây Giang 0 0 0 0.00 

4 Đông Giang 3,801 0.06 15,266 0.19 

5 Đại Lộc 646,723 10.12 745,017 9.14 

6 Điện Bàn 1,297,922 20.31 1,762,563 21.63 

7 Duy Xuyên 615,077 9.63 777,791 9.54 

8 Quế Sơn 316,790 4.96 375,872 4.61 
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9 Nam Giang 19,890 0.31 37,074 0.45 

10 Phước Sơn 21,398 0.33 39,256 0.48 

11 Hiệp Đưc 62,500 0.98 64,825 0.80 

12 Thăng Bình 853,940 13.37 1,033,152 12.68 

13 Tiên Phước 225,125 3.52 257,572 3.16 

14 Bắc Trà My 104,746 1.64 136,648 1.68 

15 Nam Trà My 62,031 0.97 103,450 1.27 

16 Núi Thành 760,292 11.90 980,929 12.04 

17 Phú Ninh 300,465 4.70 362,400 4.45 

18 Nông Sơn 0 0 0 0 

Giai đoạn 2020 – 2025, nhu cầu phát triển nhà ở chung của toàn tỉnh 

khoảng 6,38 triệu m
2
 sàn, dự báo dân số cơ học tập trung về thị xã Điện Bàn, 

huyện Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên, Đại Lộc, thành phố Tam Kỳ, Hội 

An; vì vậy nhu cầu nhà ở cũng tăng cao tại khu vực này. Đặc biệt là thị xã Điện 

Bàn có nhu cầu nhà ở chiếm 20.31% tổng nhu cầu của toàn tỉnh; 

Giai đoạn 2026 – 2030, nhu cầu phát triển nhà ở chung của toàn tỉnh 

khoảng 8,1 triệu m
2
 sàn, dự báo dân số tiếp tục tập trung về thị xã Điện Bàn, 

huyện Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên, Đại Lộc, thành phố Tam Kỳ, Hội 

An. 

1.1.2. Dự báo nhu cầu nhà ở của các nhóm đối tƣợng đƣợc hƣởng 

chính sách về nhà ở xã hội 

a. Hộ gia đình ngƣời có công với cách mạng 

- Tỉnh Quảng Nam là một trong những tỉnh có nhiều đối tượng người có 

công với cách mạng (chiếm trên 22% dân số); với trên 330.000 người; 661 cán 

bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945 và cán bộ hoạt động cách mạng từ 

01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945; gần 65.000 liệt sỹ với gần 

140.000 thân nhân; hơn 30.000 thương binh, bệnh binh; trên 33.500 người có 

công giúp đỡ cách mạng, chất độc hóa học, tù đày... Đặc biệt, cả tỉnh có 7.475 

Bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt 

Nam anh hùng”. Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của 

Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, tổng số 
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hộ đã hoàn thành hỗ trợ: 27.344 hộ, trong đó: 8.268 hộ xây mới và 19.076 hộ 

sữa chữa. 

- Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ 

tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, số hộ đã 

hoàn thành hỗ trợ: 27.344 hộ, trong đó: 8.268 hộ xây mới và 19.076 sữa chữa. 

- Trong giai đoạn 2021-2030, dự báo số hộ gia đình cần hỗ trợ 15.401 hộ. 

Ngoài ra trong giai đoạn tới sẽ xem xét tiếp tục hộ người có công đã được hỗ trợ 

cần phải sửa chữa hoặc xây mới nhà ở do nhà xuống cấp. 

- Hiện nay, thực hiện theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 

khi kết thức giai đoạn đến năm 2022, Sở Xây dựng tham mưu cấp thẩm quyền 

thực hiện khi có đề án của các cấp thẩm quyền ban hành.  

b. Hộ nghèo, hộ cận nghèo khu vực nông thôn 

Theo Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh phê 

duyệt kết quả hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, số liệu thống kê và Nghị quyết đại hội 

Đảng bộ tỉnh hiện có 22.368 hộ nghèo, 8.864 hộ cận nghèo. Trong giai đoạn tới, 

số hộ gia đình cần hỗ trợ cụ thể như sau: 

- Giai đoạn 2021-2025: có 4.397 hộ nghèo có nhu cầu về nhà ở. 

- Giai đoạn 2026-2030: có 2.452 hộ nghèo có nhu cầu về nhà ở. 

Dự kiến thực hiện hỗ trợ các hộ gia đình này thông qua việc cho vay vốn từ 

Ngân hàng Chính sách xã hội kết hợp với mở rộng quy mô và phạm vi hỗ trợ 

của các quỹ từ thiện cùng với sự đóng góp của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. 

c. Hộ gia đình bị ảnh hƣởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu 

Đặc thù của nhóm đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội này là 

nhà ở phân tán tại khu vực nông thôn, những huyện thường xuyên xảy ra tình 

trạng lũ lụt do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và các hiện tượng thiên nhiên 

khắc nghiệt khác. Các hộ gia đình này cơ bản là không có nhu cầu về nhà ở xã 

hội. Chủ yếu là nhu cầu về đất tái định cư để tự xây dựng nhà ở. 

Trong giai đoạn tới cần bố trí quỹ đất tái định cư để thực hiện di dời những 

hộ bị ảnh hưởng này ra khỏi vùng nguy hiểm, nhu cầu được tính toán trong nhu 

cầu tái định cư của mỗi địa phương, đảm bảo thực hiện theo đầu tư công và các 

chương trình của Chính phủ khác. 

 

d. Ngƣời thu nhập thấp khu vực đô thị 

- Theo Niên giám thống kê tỉnh Quảng Nam năm 2019, trên địa bàn toàn 

tỉnh có khoảng 217.341 lao động tại khu vực đô thị, trong đó có khoảng 70% số 
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lượng người lao động có thu nhập thấp dưới 11 triệu đồng/tháng, các đối tượng 

thu nhập thấp có hộ khẩu tại địa phương phần lớn đã có nhà ở hoặc ở chung với 

gia đình (đối với người lao động trẻ), các đối tượng là người lao động ngoại tỉnh 

mới dịch chuyển đến chủ yếu phải thuê nhà hoặc ở nhờ nhà người thân. Theo 

khảo sát, số lượng người thu nhập thấp khu vực đô thị có khó khăn về nhà ở trên 

địa bàn tỉnh hiện nay còn rất nhiều. Vì vậy trong thời gian tới, cần đẩy mạnh 

phát triển nhà ở xã hội dành cho đối tượng thu nhập thấp khu vực đô thị. 

- Ước tính có khoảng 70% số lượng người lao động có thu nhập thấp, tính 

toán cho nhu cầu đáp ứng khoảng 70%; đến năm 2025, cần khoảng 300.000m2 

sàn nhà ở thu nhập thấp và đến 2030 tăng thêm khoảng 19.000m2 sàn nhà ở thu 

nhập thấp. 

e. Nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp 

Việc phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn còn rất nhiều hạn chế. 

Trên địa bàn tỉnh chỉ có 01 dự án nhà ở cho công nhân tại Khu công nghiệp Tam 

Thăng của Công ty Panko đưa vào sử dụng. Dự án có diện tích xây dựng 5,1ha 

đưa vào sử dụng giai đoạn 1 tương ứng 200 căn với 13.728m2 sàn. 

Trong giai đoạn tới, với sự gia tăng về tỷ lệ lấp đầy của các khu công 

nghiệp và sự gia tăng về số lượng công nhân, dự báo nhu cầu về nhà ở công 

nhân trong các giai đoạn tiếp theo như sau: 

Công nhân đa số là người địa phương, trong đó ước khoảng 50% công nhân 

đã có chỗ ở ổn định, công nhân đang thuê nhà trọ do người dân xây dựng. Số 

công nhân nhân có nhu cầu nhà ở ước khoảng 50% và phấn đấu giải quyết 

khoảng 70% công nhân; đến năm 2025 khoảng 445.400m2 sàn và đến năm 2030 

tăng thêm khoảng 331.900 m2 sàn. 

f. Nhà ở giáo viên 

Theo niên giám thống kê năm 2019, hiện nay có khoảng 21.022 giáo viên hiện 

đang giảng dạy tại các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh. 

Những giáo viên có độ tuổi trên 30 đa số đã có nhà ở thuộc sở hữu của riêng 

mình, không có nhu cầu bức thiết về nhà ở. Còn lại là nhóm giáo viên dưới 30 tuổi là 

nhóm trẻ, mới lập gia đình, nhóm đối tượng này phần lớn có thu nhập thấp, chưa có 

nhà ở và đang ở chung với gia đình gồm nhiều thế hệ, một số ít phải ở trọ, thuê nhà 

do làm việc xa nhà, sẽ có nhu cầu tách hộ ở riêng trong thời gian tới. Trong giai đoạn 

2021-2030, ước tính có khoảng 4.200 giáo viên có nhu cầu về nhà ở. Phát triển theo 

các chương trình, đề án cụ thể . 
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g. Nhà ở công vụ cho cán bộ công chức 

Nhà ở công vụ được tính toán dựa theo tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ 

quy định tại Quyết định số 09/2008/QĐ-TTg ngày 11/01/2008 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành quy định nguyên tắc thiết kế và tiêu chuẩn sử dụng nhà ở 

công vụ. Theo Quyết định này, các đối tượng bố trí thuê nhà ở công vụ ở địa 

phương được bố trí căn hộ chung cư có diện tích sàn từ 45 m
2
 - 150 m

2
 (tại khu 

vực đô thị), hoặc được bố trí căn nhà một tầng nhiều gian có diện tích sàn từ 35 

m
2
-60 m

2
 (tại khu vực nông thôn). Bình quân một căn hộ/căn nhà có diện tích 

khoảng 70m
2
. 

Theo quy định của Luật Nhà ở thì nhà ở công vụ là nhà ở thuộc sở hữu 

nhà nước dùng để bố trí cho các đối tượng là cán bộ, công chức thuộc các cơ 

quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được điều động, luân 

chuyển có thời hạn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; sĩ quan, quân 

nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân được điều động, phục vụ 

theo yêu cầu quốc phòng, an ninh. 

Theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND tỉnh về 

giao chỉ tiêu biên chế thì trên địa bàn tỉnh hiện có 3.110 cán bộ, công chức, 

trong đó có 1.379 cán bộ, công chức làm việc tại khối các cơ quan tỉnh và 1.731 

cán bộ, công chức làm việc tại khối các cơ quan huyện. 

Dự kiến số cán bộ, công chức khối các cơ quan của tỉnh có nhu cầu ở nhà 

công vụ khoảng 20% và số cán bộ, công chức khối các cơ quan các huyện, thành 

phố khoảng 40%, như vậy số nhà ở công vụ cần xây dựng là 127 căn, trong đó 

34 căn khối các cơ quan tỉnh và 93 căn khối các cơ quan huyện. Nếu tính diện 

tích mỗi căn nhà công vụ bình quân khoảng 70 m
2
, thì tổng diện tích cần xây 

dựng là 8.890 m
2
 cho giai đoạn 2021-2030. Phát triển theo các chương trình, đề án 

cụ thể . 

h. Nhà ở cho sinh viên 

Theo số liệu Niên giám thống kê năm 2019, số lượng sinh viên các trường 

đại học, cao đẳng, trung cấp hiện nay như sau: 

STT 
Năm học  

2015-2016 

Năm học 

 2016-2017 

Năm học  

2017-2018 

Năm học  

2018-2019 

Năm học  

2019-2020 

Học sinh trung cấp 

chuyên nghiệp 
1.410 698 630 2.684 3.838 

Sinh viên các trường 10.292 7.535 7.844 8.506 9.279 
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cao đẳng 

Sinh viên trường đại 

học 
7.303 7.715 7.042 6.397 5.896 

Trong giai đoạn 2021-2030, cần cải tạo hoặc xây dựng mới thay thế các ký 

túc xá hiện có; trong thời gian tới, cần thực hiện kêu gọi các cơ sở đào tạo đầu tư 

xây dựng mới hoặc mở rộng quy mô ký túc xá hiện có để đáp ứng nhu cầu về 

chỗ ở cho sinh viên. Bên cạnh đó, xem xét phát triển loại hình nhà trọ do người 

dân tự xây với thiết kế phù hợp đảm bảo điều kiện sinh hoạt và học tập để cho 

sinh viên thuê trọ. Phát triển theo các chương trình, đề án cụ thể . 

i. Nhu cầu về nhà ở để phục vụ tái định cƣ 

- Trong thời gian qua, việc di dời giải tỏa người dân ra khỏi vùng bị ảnh bởi 

thiên tai và tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng từ các dự án đầu tư xây 

dựng hạ tầng dùng vốn ngân sách nhà nước đang được thực hiện thông qua hình 

thức hỗ trợ bằng tiền, đất nền, hoặc cả 2 để người dân tái định cư tự xây dựng 

nhà ở. Qua quá trình điều tra khảo sát, tại các địa phương đều không có nhu cầu 

xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư. Vì vậy, giai đoạn tới tiếp tục thực hiện 

việc bồi thường, tái định cư thông qua hình thức hỗ trợ bằng tiền và đất nền, 

hoặc cả 2 để người dân tự xây dựng nhà ở. 

- Dự kiến giai đoạn đến năm 2025 nhu cầu tái định cư ước khoảng 

548.000m2 sàn; giai đoạn đến năm 2030 ước khoảng 676.000m2 sàn. Trên cơ sở 

chỉ tiêu diện tích tái định cư tăng thêm, các địa phương chủ động bố trí quỹ đất ở 

tái định cư tối thiểu để kịp thời bố trí nhu cầu cho các dự án. 

- Đối với các đô thị có dự án nhà ở xã hội thì được sử dụng nhà ở này 

(ngoài bố trí cho các đối tượng xã hội) để bố trí cho các đối tượng tái định cư 

khi nhà nước thu hồi đất và giải tỏa nhà ở. 

1.1.3. Nhu cầu về vốn đầu tƣ 

Cách xác định nguồn vốn phát triển nhà ở: 

“Nguồn vốn” = “Diện tích sàn” x “Suất vốn đầu tư xây dựng” 

Trong đó: 

- Diện tích sàn là diện tích dự kiến hoàn thành của các loại nhà ở; 

- Suất vốn đầu tư xây dựng nhà ở căn cứ theo Quyết định số 65/QĐ-BXD 

ngày 20/01/2021 của Bộ Xây dựng công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình 

và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020. 
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* Suất vốn đầu tư nhà ở 

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ Xây dựng 

công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận 

kết cấu công trình năm 2020, tỉnh Quảng Nam có suất đầu tư xây dựng thuộc 

khu vực 2, dự kiến suất vốn đầu tư cụ thể các loại nhà ở trên địa bàn tỉnh như 

sau: 

- Dự kiến nhà ở thương mại là nhà ở kiểu biệt thự từ 2 đến 3 tầng, kết cấu 

khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ; 

- Dự kiến nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp áp dụng chung cư trung 

bình 05 tầng tầng; nhà ở xã hội cho công nhân là nhà chung cư từ 5 tầng trở 

xuống. 

- Dự kiến nhà ở dân tự xây (bao gồm nhà ở tái định cư) là nhà từ 1 đến 3 

tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại 

chỗ. 

* Dự báo nguồn vốn phát triển nhà ở 

Căn cứ suất vốn đầu tư nhà ở và diện tích tăng thêm của các loại nhà ở, dự 

báo nhu cầu nguồn vốn đầu tư nhà ở toàn Tỉnh qua các giai đoạn như sau: 

Dự báo nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà ở giai đoạn 2021-2030 

Stt Loại nhà 

Cơ cấu nguồn vốn đến 

2025 

Cơ cấu nguồn vốn đến 

2025 

Ngân sách Doanh nghiệp Ngân sách Doanh nghiệp 

1 Nhà ở thương mại 0 15.259 0 19.294 

2 Nhà ở cho người 

thu nhập thấp, công 

nhân 

506.8 3.466,6 168,6 1.153,2 

3 Nhà ở tái định cư 1.382,1 0 1.838,4 0 

Dự kiến có các nguồn vốn để phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh, bao gồm:  

- Phát triển nhà ở thương mại bằng nguồn vốn xã hội hóa của các doanh 

nghiệp, các tổ chức tín dụng, .v.v..;  

- Nhà ở riêng lẻ tự xây của các hộ gia đình bằng nguồn vốn tích lũy thu 

nhập của các hộ gia đình;  

- Vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân 

chủ yếu từ nguồn vốn ngân sách tỉnh (GPMB), vốn xã hội hóa của các doanh 

nghiệp, các tổ chức tín dụng ưu đãi, Ngân hàng chính sách xã hội, .v.v..,  
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- Vốn ngân sách tỉnh dự kiến bố trí đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư 

(GPMB, HTKT). 

- Khi triển khai thực hiện danh mục dự án (có sử dụng vốn ngân sách); địa 

phương, các ngành tham mưu bố trí vốn thực hiện theo kế hoạch đầu tư công. 

1.1.4. Nhu cầu về diện tích đất để phát triển nhà ở 

- Dự kiến nhu cầu quỹ đất để phát triển các dự án nhà ở giai đoạn 2021-

2025 là 1.815ha; giai đoạn 2026-2030 là 2.162ha. Trong đó tập chung chủ yếu 

vào hình thức phát triển nhà ở thương mại, các khu đô thị, khu dân cư.  

Diện tích đất ở dự phòng cho cho các yếu tố phát triển khác (đô thị hóa, 

mức độ tăng trưởng, thu nhập bình quân đầu người nâng cao, mức độ dân số 

tăng cao tại các đô thị mới) cho phát triển đô thị đến năm 2025 ước 20% diện 

tích đất ở giai đoạn đến 2025 (khoảng 209,1ha), đến năm 2030 ước 20% diện 

tích đất ở giai đoạn đến 2030 (khoảng 264.4ha). 

        

Stt Chỉ tiêu 

Nhu cầu đất ở tăng 

thêm giai đoạn 

2021-2025 (ha) 

Nhu cầu đất ở tăng 

thêm giai đoạn 

2025-2030 (ha) 

1 Nhà ở thương mại, dân tự xây 

a Nhà ở thương mại 1.254,7 1.586,5 

b 
Nhà ở do người dân tự 

đầu tư xây dựng 
381,3 533,2 

2 Nhà ở các đối tượng khác 

a 
Nhà ở người có thu nhập 

thấp khu vực đô thị 
122,5 7,9 

b Nhà ở công nhân 88,0 62,2 

c Nhà tái định cư 177,9 236,7 

2. Xác định các chỉ tiêu về phát triển nhà ở 

2.1. Chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân 

Bảng 3.14. Diện tích nhà ở bình quân qua các giai đoạn 

Năm Năm 2019 Năm 2025 Năm 2030 

 
DTBQ (m

2
/người) 25,7 28.93 33,23 
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2.2. Chỉ tiêu diện tích nhà ở đầu ngƣời tối thiểu 

Toàn Tỉnh phấn đấu đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu đến năm 2025 là 

10 m²/người ; đến năm 2030 là 12,0 m²/người bằng với mục tiêu của chiến lược 

nhà ở Quốc gia. 

2.3. Chỉ tiêu diện tích nhà ở tăng thêm theo loại nhà 

Căn cứ lượng nhà ở người dân tự xây hàng năm, lượng nhà ở cung ứng từ 

các dự án đã có chủ đầu tư và các dự án kêu gọi chủ đầu tư trong tương lai, dự 

kiến tổng diện tích nhà ở tăng thêm giai đoạn 2021-2025 là khoảng 6.389.245 

m
2
 sàn; giai đoạn 2026-2030 khoảng 8.149.204 m

2
 sàn. Diện tích nhà ở phân 

theo giai đoạn và loại nhà cụ thể như sau: 

Chỉ tiêu diện tích nhà ở tăng thêm theo từng loại nhà 

a) Kế hoạch phát triển nhà ở thương mại, dân tự xây 

        

Stt 
Chỉ tiêu 

Nhu cầu nhà ở 

tăng thêm giai 

đoạn 2021-2025 

(m
2
 sàn) 

Nhu cầu nhà ở tăng 

thêm giai đoạn 

2025-2030 

(m
2
 sàn) 

a Nhà ở thương mại 5.855.161 7.403.728 

b 
Nhà ở do người dân tự đầu 

tư xây dựng 
1.067.774 1.493.050 

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 

(m
2
 sàn) 

Nhu cầu nhà ở tăng 

thêm giai đoạn 

2025-2030 

(m
2
 sàn) 

a 
Nhà ở người có thu nhập 

thấp khu vực đô thị 
299.967 19.058 

b Nhà ở công nhân 445.494 331.909 

c Nhà tái định cư 548.818 676.344 
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CHƢƠNG IV 

QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƢỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH 

 

I. Quan điểm và định hƣớng phát triển nhà ở 

1. Quan điểm phát triển nhà ở 

- Chương trình phát triển nhà ở phải phù hợp với chiến lược phát triển nhà 

ở quốc gia, phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam 

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình phát triển đô thị tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch vùng 

tỉnh; góp phần cho công tác quản lý để bảo đảm thị trường bất động sản phát 

triển ổn định, lành mạnh. 

- Phát triển nhà ở kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội; phát triển 

nhà ở là một trong những nội dung quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh, gắn liền với việc phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới; giải 

quyết nhu cầu nhà ở cho các tầng lớp dân cư với mức thu nhập khác nhau, đặc 

biệt là nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội 

quy định tại Điều 49 của Luật Nhà ở nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội và 

phát triển đô thị, nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại. 

- Phát triển nhà ở trên cơ sở sử dụng tiết kiệm các nguồn lực, đặc biệt là 

tài nguyên đất đai; phải bảo đảm an toàn và đáp ứng các điều kiện về chất lượng 

xây dựng, kiến trúc, cảnh quan, tiện nghi, sử dụng vật liệu phù hợp, thích ứng 

với biến đổi khí hậu. 

- Phát triển nhà ở phải đảm bảo đồng bộ với phát triển cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật, hạ tầng xã hội; sử dụng quỹ đất tiết kiệm, hiệu quả; nâng cao chất lượng 

kiến trúc, cảnh quan và môi trường. 

- Nhà ở riêng lẻ tại nông thôn cần gắn với quy hoạch, chương trình nông 

thôn mới, phát triển các loại hình nhà ở gắn với nông thôn kiểu mẫu, nhà ở kết 

hợp du lịch cộng đồng, nhà ở gắn với địa hình tự nhiên, cảnh quan, phù hợp tập 

quán sinh hoạt. 

2. Định hƣớng phát triển nhà ở 

2.1. Định hƣớng phát triển nhà ở theo hệ thống đô thị 

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, định hướng phát triển các vùng: 

a) Vùng đồng bằng, ven biển (vùng phía Đông): 
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- 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 Quy hoạch chung 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 khu công nghiệp; 

- Tăng tỷ lệ nhà ở xây dựng thô trong tổng quy mô các dự án phát triển 

nhà ở mới hàng 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; 

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). 

2.2. Định hƣớng các dự án phát triển nhà ở 

a) Giai đoạn 2021-2030, tiếp tục triển khai và hoàn thiện các dự án nhà ở 

đang triển khai thực hiện; thực hiện các dự án đang thực hiện thủ tục chấp thuận 

chủ trương đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư. 

b) Đối với các dự án UBND tỉnh đã cho chủ trương thực hiện thủ tục chấp 

thuận chủ trương đầu tư và các dự án thuộc Kế hoạch phát triển nhà ở tại Quyết 

định số 147/QĐ-UBND ngày 16/01/2019; và các dự án địa phương đề xuất 

trong giai đoạn 2021-2030. Trên cơ sở danh mục dự án trong Kế hoạch phát 

triển nhà ở; địa phương soát xét sự phù hợp nội dung liên quan về quy hoạch 

xây dựng, quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị, phát triển kinh tế xã 

hội của địa phương; đề xuất UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi 

trường xem xét, lập danh mục kế hoạch sử dụng đất, làm cơ sở chấp thuận chủ 

trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư theo pháp luật. Đảm bảo tính khả thi dự án. 
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II. Mục tiêu phát triển nhà ở 

1. Mục tiêu phát triển nhà ở đến năm 2025 

- Tiếp tục phát triển nhà ở đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội 

trong giai đoạn đến năm 2025; đáp ứng nhu cầu về nhà ở do sự gia tăng dân số 

nói chung và sự gia tăng về lực lượng lao động trong khu vực công nghiệp, dịch 

vụ nói riêng. 

Đến năm 2025, phấn đấu chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn Tỉnh đạt 

28,93 m²/người. 

Tổng diện tích nhà ở tăng thêm Tỉnh giai đoạn 2021-2025 đạt 6,38 triệu m² 

sàn. 

2. Mục tiêu phát triển nhà ở đến năm 2030 

Đến năm 2030, phấn đấu chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn Tỉnh đạt 

33,23 m²/người. 

Tổng diện tích nhà ở tăng thêm Tỉnh giai đoạn 2026-2030 đạt 8.19 triệu 

m² sàn. 

III. Nhiệm vụ 

1. Đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở là một trong các chỉ tiêu cơ bản của kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ, làm căn cứ để các cấp, các ngành 

chỉ đạo điều hành cho cho phù hợp với từng giai đoạn của địa phương. 

 2. Tập trung giải quyết vấn đề nhà ở để từng bước ổn định và nâng dần 

chất lượng cuộc sống cho tất cả tầng lớp dân cư trong tỉnh, nhất là đối với người 

có công với cách mạng, người nghèo, vùng căn cứ Cách Mạng, đối tượng 

thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai biến đổi khí hậu; thúc đẩy phát triển nhà 

ở cho các đối tượng xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp tại đô thị thông 

qua việc rà soát quy hoạch, bố trí quỹ đất tại những vị trí thuận tiện đi lại, đáp ứng 

các nhu cầu cần thiết về hạ tầng như điện, cấp thoát nước sinh hoạt...để phát triển nhà 

ởvà ban hành các cơ chế, chính sách để khuyến khích các thành phần kinh tế 

khác tham gia đầu tư xây nhà ở xã hội. 

 3. Tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng mới, rà soát, điều chỉnh quy 

hoạch các đô thị; đẩy mạnh công tác quy hoạch chi tiết xây dựng, đảm bảo quy 

hoạch đi trước một bước; phát triển nhà ở đô thị, điểm dân cư nông thôn một 

cách hài hoà, kết hợp giữa hiện đại và truyền thống, giữ gìn và phát huy bản sắc 

dân tộc. Đẩy mạnh việc phát triển nhà ở theo dự án tại khu vực đô thị nhằm tạo 

ra các khu nhà ở có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phù hợp với quy 

hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Phát triển nhà ở khu 

vực nông thôn gắn liền với xây dựng nông thôn mới trên cơ sở vừa cải tạo vừa 
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xây dựng, kế thừa những thành tựu, truyền thống và bản sắc văn hóa tốt đẹp của 

vùng nông thôn. 

 4. Đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội làm cơ sở 

để thu hút đầu tư, tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy đô thị phát triển. Kết hợp đầu 

tư hạ tầng giao thông với khai thác tiềm năng quỹ đất để phát triển nhà ở. 

 5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng tới đơn 

giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện các dự án nhà ở đặc 

biệt trong khâu thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng; thực hiện tốt công tác 

phát triển nhà ở tái định cư phù hợp nhu cầu của từng giai đoạn; sử dụng chính 

sách đất đai để hỗ trợ, điều tiết thị trường nhà ở đặc biệt là nhà ở cho các đối 

tượng thu nhập thấp, họ nghèo; kết hợp lồng ghép các chương trình, chính sách 

đã và đang thực hiện trên địa bàn với chương trình phát triển nhà ở để từng bước 

ổn định cuộc sống của người dân. 

 6. Tăng cường và củng cố công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực nhà ở, 

đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng nhà ở; kiện toàn và 

nâng cao năng lực bộ máy của các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức tư vấn 

và doanh nghiệp tham gia hoạt động trong lĩnh vực phát triển và quản lý nhà ở. 

IV. Các giải pháp thực hiện 

1. Hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách 

- Rà soát, bổ sung, xây dựng chính sách riêng của tỉnh nhằm thúc đẩy 

mạnh hơn chương trình phát triển nhà ở. 

- Ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư đủ hấp dẫn để huy động 

vốn phát triển hạ tầng đô thị, phát triển các dự án nhà ở thương mại, đặc biệt là 

nhà ở xã hội dành cho công nhân khu công nghiệp và người thu nhập thấp, chú 

trọng xã hội hóa đầu tư xây dựng. 

- Nghiên cứu ban hành cơ chế sử dụng vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ hạ tầng 

trong hàng rào cho dự án nhà ở xã hội công nhân có tỷ lệ nhà ở cho thuê cao để 

khuyến khích phát triển nhà ở công nhân theo hình thức cho thuê. 

2. Giải pháp về đất ở 

- Thực hiện rà soát, sắp xếp, bố trí lại quỹ nhà, đất không phù hợp quy 

hoạch để chuyển đổi mục đích sử dụng phù hợp; thực hiện xây dựng, rà soát quy 

hoạch sử dụng đất trong đó chú trọng đến diện tích đất phát triển nhà ở đặc biệt 

là nhà ở xã hội (quỹ đất 20% phát triển nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương 

mại, dự án khu đô thị). 

- Dành quỹ đất cho việc phát triển nhà ở đảm bảo phù hợp với quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch phân khu đã 
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được phê duyệt, trong đó đặc biệt quan tâm tới quỹ đất, quỹ nhà ở để bố trí tái 

định cư để chủ động trong việc bồi thường, GPMB thực hiện các dự án đầu tư 

phát triển cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị. 

- Ưu tiên dành quỹ đất 20% phát triển nhà ở xã hội để đầu tư xây dựng 

nhà ở cho công nhân, cán bộ công chức viên chức và người thu nhập thấp; rà 

soát các quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất để gắn các khu nhà ở đảm 

bảo đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các thiết chế văn hóa... 

- Tập trung khai thác có hiệu quả nguồn lực về đất đai để huy động các 

thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở; tận dụng lợi thế về điều kiện tự 

nhiên, địa hình để quy hoạch phát triển nhà ở, khu dân cư, khu đô thị mới với 

các loại hình nhà ở phù hợp. 

3. Giải pháp về kiến trúc quy hoạch 

- Nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch xây dựng để làm cơ sở triển 

khai thực hiện các dự án nhà ở, dự án khu đô thị đảm bảo chất lượng, đồng bộ 

hạ tầng kỹ thuật, đầy đủ hạ tầng xã hội thiết yếu. Tiến hành lập quy hoạch phân 

khu. Rà soát quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp, bổ sung quỹ đất xây 

dựng nhà ở xã hội (quỹ đất 20%), nhà ở thương mại cho phù hợp với nhu cầu 

phát triển. 

- Khi thực hiện xây dựng các khu nhà ở xã hội tập trung, ưu tiên đầu tư hạ 

tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; công trình công cộng nhiều không gian thoáng 

mát, môi trường sống trong lành; thiết kế căn hộ phù hợp; đảm bảo công năng sử 

dụng, cũng như việc lắp đặt thiết bị bên trong căn hộ; đảm bảo tuân thủ các Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN 01:2019/BXD). 

- Nâng cao chất lượng thiết kế, thẩm định thiết kế; quản lý chất lượng xây 

dựng các khu đô thị, khu nhà ở; công tác cấp phép xây dựng nhà ở; xử lý vi 

phạm trong xây dựng nhà ở đảm bảo tuân thủ nguyên tắc tổng thể kiến trúc đô 

thị hài hoà, phù hợp với môi trường cảnh quan và bản sắc của từng khu vực, địa 

phương.  

- Đối với khu vực trung tâm đô thị, các khu vực có yêu cầu cao về quản lý 

cảnh quan, chủ yếu phát triển nhà ở theo dự án để đảm bảo chất lượng về không 

gian kiến trúc, chất lượng xây dựng công trình, hiện đại; đối với các khu vực 

nông thôn phát triển nhà ở gắn với bảo tồn và phát huy đặc trưng kiến trúc nhà ở 

nông thôn. 

- Ban hành các thiết kế mẫu nhà ở phù hợp với tập quán sinh hoạt, điều 

kiện sản xuất và truyền thống văn hóa của các vùng, miền, có khả năng ứng phó 

với thiên tai, động đất, biến đổi khí hậu để người dân tham khảo, áp dụng trong 

xây dựng nhà ở, đặc biệt tại các khu vực ven biển thường xuyên chịu ảnh hưởng 
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của bão, lụt. 

- Đối với nhà ở nông thôn, kết hợp giữa việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo 

quy hoạch nông thôn mới với xây mới và cải tạo nhà ở; tập trung ưu tiên việc cải 

thiện và nâng cao chất lượng nhà ở, cung cấp nước sạch, xử lý môi trường, chất 

thải rắn,... 

- Cần nâng cao quản lý nhà ở xây mới tại khu vực nông thôn, hạn chế 

người dân xây dựng nhà ở sát đường hiện trạng để chừa quỹ đất cho việc phát 

triển hạ tầng giao thông trong tương lai. Việc này sẽ làm giảm chi phí giải phóng 

mặt bằng, quỹ đất mở rộng đường ít ảnh hưởng đến nhà ở hiện trạng của người 

dân nên việc đầu tư phát triển hạ tầng sẽ khả thi hơn. 

- Đối với nhà ở tại khu vực đô thị, việc xây dựng nhà ở phải được các cơ 

quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra hiện trạng, quản lý trật tự xây dựng đô 

thị chặt chẽ hơn, các trường hợp xây dựng sai phép phải xử lý thật nghiêm để 

hạn chế việc người dân cố tình xây dựng sai phép, xây dựng trên hành lang lộ 

giới các tuyến giao thông, đặc biệt là các trục giao thông chính, việc này sẽ ảnh 

hưởng lớn đến đầu tư phát triển hạ tầng khung đô thị. 

4. Giải pháp về phát triển thị trƣờng nhà ở và quản lý sử dụng nhà ở 

 - Tiếp tục hỗ trợ Chủ đầu tư các dự án nhà ở đã được chấp thuận chủ 

trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư tiếp tục thực hiện 

đầy đủ các thủ tục đầu tư xây dựng để đủ điều kiện khởi công, đảm bảo theo các 

quy định của pháp luật hiện hành. 

- Tiếp tục theo dõi, hỗ trợ các chủ đầu tư các dự án đang triển khai thi 

công xây dựng, đảm bảo tiến độ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 

duyệt; đồng thời, khuyến khích chủ đầu tư áp dụng các loại công nghệ mới, xây 

dựng hiện đại và sử dụng các loại vật liệu xây dựng thích hợp, nhằm nâng cao chất 

lượng và rút ngắn thời gian xây dựng đồng thời giảm giá thành nhà ở. 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, xây dựng kế hoạch 

hàng năm và triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa 

bàn theo kế hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. 

- Tiếp tục kiến nghị Chính phủ và các Bộ ngành giải quyết các khó khăn, 

vướng mắc hoặc bất cập để thống nhất triển khai quy trình thực hiện quyết định 

chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư đối với các dự án 

phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh. 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục cải cách hành 

chính, đơn giản thủ tục trong việc cấp phép xây dựng, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, cung cấp thông tin quy hoạch đối với nhà ở riêng lẻ để người 
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dân thuận lợi trong việc đầu tư xây dựng mới, cải thiện nhà ở theo nhu cầu và 

khả năng 

5. Giải pháp về công nghệ 

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý, quy 

hoạch, đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở. 

- Khuyến khích phát triển các công trình xanh, tiết kiệm năng lượng, ứng 

dụng các công nghệ thông minh tại các dự án phát triển nhà ở tại các khu vực 

trung tâm đô thị, các khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc, cảnh quan. 

- Tổ chức nghiên cứu, thiết kế và áp dụng các loại nhà ở thân thiện với môi 

trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, có thể tái sử dụng, tái cơ cấu hoặc tái chế 

các nguồn tài nguyên đã sử dụng. 

6.  Sử dụng nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nƣớc để phát triển nhà ở 

xã hội theo quy định của pháp luật có liên quan 

- Lồng ghép vào các chương trình hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở để 

giải quyết nhu cầu của nhà ở các hộ gia đình có nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ, 

đặc biệt đối với đối tượng chính sách, sạt lở, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi bão 

lụt,... từ đó từng bước xóa bỏ nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ trên địa bàn tỉnh. 

- Sử dụng vốn ngân sách nhà nước để phát triển nhà ở xã hội thông qua 

nguồn thu từ tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước, tiền tương đương giá trị quỹ 

đất 20% (theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước nhằm bổ 

sung vào ngân sách địa phương) 

 - Kêu gọi đầu tư, đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư phát triển nhà ở, các 

khu đô thị; 

- Nguồn vốn Nhà nước: Đảm bảo quản lý sử dụng nguồn vốn từ thu quỹ 

đất 20% phát triển nhà ở xã hội trong các dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở 

thương mại có quy mô dưới 10 ha do các chủ đầu tư lựa chọn hình thức nộp tiền 

tương đương giá trị quỹ đất 20%; 

- Nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước: Khuyến khích các thành phần 

kinh tế sử dụng vốn chủ sở hữu, vốn vay ngân hàng và nguồn vốn huy động hợp 

pháp để đầu tư xây dựng nhà ở, các khu đô thị mới, đặc biệt nhà ở xã hội; 

- Tạo điều kiện tối đa về mặt bằng, công trình hạ tầng, thủ tục hành chính 

để huy động nhanh nguồn vốn từ nhân dân, doanh nghiệp. 

7. Giải pháp cải cách thủ tục hành chính 

- Tạo điều kiện về thủ tục cấp phép xây dựng, giảm thiểu thời gian thực 

hiện các thủ tục để người dân thuận lợi trong việc xin phép xây dựng hoặc cải 
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tạo nhà ở. Bổ sung cơ chế phối hợp giữa các đơn vị liên quan, rà soát các dự án 

không khả thi và xử lý triệt để tình trạng không phép, trái phép; 

- Nghiên cứu cắt giảm các thủ tục, thời gian thực hiện các thủ tục hành 

chính về đất đai, đầu tư, xây dựng, bất động sản; 

- Thủ tục hành chính cần cải cách theo hướng phát triển công nghệ 4.0. 

8. Giải pháp nhà ở cho các đối tƣợng xã hội 

a. Đối với đối tượng cán bộ công chức viên chức, công nhân khu công 

nghiệp, nhà ở sinh viên: ưu tiên dành quỹ đất 20% phát triển nhà ở xã hội để đầu 

tư xây dựng nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, sinh viên, người thu nhập 

thấp; lập quy hoạch nhà ở công nhân gắn với quy hoạch các khu công nghiệp; 

khuyến khích, hỗ trợ các chủ đầu tư xây dựng nhà ở cho cán bộ công chức viên 

chức, công nhân khu công nghiệp, sinh viên và người thu nhập thấp để ổn định, 

phát triển sản xuất, học tập... 

- Hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào đối với dự án đầu tư xây dựng 

nhà ở cho cán bộ công chức viên chức, công nhân khu công nghiệp, sinh viên, 

người thu nhập thấp có tỷ lệ từ 50% nhà ở cho thuê trở lên từ Ngân sách nhà 

nước để hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. 

- Triển khai thực hiện theo các nội dung yêu cầu tại Đề án “Đầu tư xây dựng 

các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất" ban hành kèm 

theo Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

b. Đối với đối tượng người có công cách mạng: Chủ động đề xuất, huy 

động nguồn vốn để hỗ trợ nhà ở đối với người có công cách mạng. 

c. Đối với đối tượng là người nghèo khu vực nông thôn (kể cả đồng bào 

nghèo dân tộc thiểu số): Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo khu 

vực nông thôn theo các Chương trình mục tiêu quốc gia của Chính phủ; kết hợp 

linh hoạt giữa các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đã ban hành và sự tham gia 

của các tổ chức chính trị – xã hội, các doanh nghiệp, cá nhân thông qua các hình 

thức như hỗ trợ kinh phí, vật liệu, nhân công trong xây dựng nhà ở hoặc tặng 

nhà ở đại đoàn kết để giải quyết nhu cầu của nhà ở các hộ gia đình có nhà ở đơn 

sơ, khó khăn về nhà ở. 

Từng bước xóa bỏ nhà ở tạm, đơn sơ trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 theo 

Nghị quyết số 01/NQ-ĐH ngày 26/10/2020 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh 

Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

d. Đối với các hộ nghèo đô thị gặp khó khăn về nhà ở thì việc hỗ trợ nhà ở 

giải quyết theo hướng: Đối với các trường hợp đã có nhà ở, nhưng là nhà tạm, 

hư hỏng, dột nát thì Nhà nước, các tổ chức kinh tế – xã hội, Công đoàn, cộng 
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đồng hỗ trợ một phần kinh phí, kết hợp cho vay ưu đãi để các hộ tự cải tạo, sửa 

chữa nhà ở; đối với các hộ nghèo đặc biệt khó khăn thì thực hiện theo nguyên 

tắc Nhà nước, cộng đồng, các tổ chức kinh tế – xã hội xây dựng nhà tình nghĩa, 

tình thương để giúp họ có chỗ ở phù hợp. 

e. Giải pháp chung 

- Tạo lập quỹ đất sạch, ưu tiên sử dụng quỹ đất sạch do tỉnh quản lý để 

thực hiện các dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngân sách; Nhà nước trực tiếp 

đầu tư xây dựng hoặc thực hiện đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư 

(PPP); 

- Rà soát, bố trí quỹ đất 20% phát triển nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở 

thương mại trên 10 ha, để thúc đẩy triển khai đầu tư xây dựng, tạo lập quỹ nhà ở 

xã hội cho tỉnh; trong trường hợp chủ đầu tư không triển khai hoặc chậm triển 

khai thực hiện theo tiến độ đã được phê duyệt, thực hiện thu hồi và giao các nhà 

đầu tư có năng lực để triển khai đầu tư xây dựng, tránh lãng phí quỹ đất; 

- Thành lập quỹ phát triển nhà ở xã hội bằng nguồn thu từ các dự án nhà ở 

thương mại, khu đô thị có quy mô dưới 10 ha để đầu tư phát triển nhà ở xã hội 

theo quy định của Luật Nhà ở và các văn bản pháp luật có liên quan.  

- Tiếp tục thực hiện đa dạng hóa các phương thức đầu tư xây dựng nhà ở 

xã hội cho người thu nhập thấp, chủ yếu sử dụng vốn ngoài ngân sách; ưu tiên 

sử dụng vốn ngân sách để đầu tư xây dựng các nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà 

nước để cho thuê; 

- Sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách thu được từ các chủ đầu tư các 

dự án nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô dưới 10 ha, thực hiện phương 

thức nộp tiền tương đương giá trị quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội (20% đất ở) để 

phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh; Đặc biệt là đầu tư xây dựng nhà ở xã 

hội thuộc sở hữu nhà nước để cho thuê, giải quyết cho các đối tượng rất khó 

khăn về nhà ở do không thuê được nhà ở xã hội do các doanh nghiệp đầu tư xây 

dựng; 

- Ưu tiên bố trí vốn ngân sách, tạo quỹ đất sạch tại các khu vực ngoại 

thành dọc các trục giao thông công cộng để thực hiện các dự án nhà ở xã hội 

trong giai đoạn sau năm 2025, theo hướng giao cho các nhà đầu tư sử dụng 

nguồn vốn xã hội hóa xây dựng nhà ở xã hội cho thuê và quản lý, khai thác theo 

quy định; 

- Xem xét mở rộng chính sách hỗ trợ cho vay đối với các hộ gia đình, cá 

nhân đầu tư xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhà trọ cho công nhân, người 

lao động, sinh viên và người thu nhập thấp thuê trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn theo 

quy định; 
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9. Giải pháp tuyên truyền, vận động 

- Tuyên truyền, vận động các tầng lớp dân cư thay đổi phương thức, tập 

quán từ sở hữu chuyển sang hình thức thuê nhà, từ hình thức ở nhà riêng lẻ 

chuyển sang căn hộ chung cư để phù hợp với điều kiện thu nhập của hộ gia đình, 

cá nhân và cuộc sống đô thị;  

- Phát động phong trào, có tổ chức để phát huy sức mạnh cộng đồng trong 

phát triển nhà ở đặc biệt là hỗ trợ các đối tượng chính sách xã hội, các hộ nghèo 

khu vực đô thị, nông thôn cải thiện chỗ ở; các hộ gia đình khu vực nông thôn 

tham gia hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong việc cải tạo, xây dựng nhà ở. 

10. Giải pháp phát triển nhà ở thích ứng với tác động của thiên tai và 

biến đổi khí hậu trên địa bàn Tỉnh. 

a. Giải pháp phát triển nhà ở tại khu vực nông thôn, nơi thƣờng 

xuyên chịu ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu 

Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019 và kết quả 

khảo sát, tính toán về công tác phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, 

tính đến thời điểm 01/04/2019, nhà ở tại khu vực nông thôn trên địa bàn toàn 

tỉnh là 313.929 căn, chiếm khoảng 74,5% số lượng nhà ở của cả Tỉnh; số lượng 

nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ toàn tỉnh còn khoảng 17.187 căn nhà, chiếm tỷ lệ 

4,1%, chủ yếu tập trung tại khu vực nông thôn. Nhà ở của người dân tại khu vực 

nông thôn phần lớn là xây dựng tự phát, không theo quy hoạch, không bảo đảm 

yêu cầu về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, vì vậy khi có lũ, lụt lớn thì nhà ở sẽ bị 

ngập, hư hại, gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân. Do đó, cần 

phải có giải pháp phát triển nhà ở tại khu vực này để thích ứng với thiên tai, 

trong đó cần tập trung vào 02 giải pháp chính, gồm: 

* Giải pháp về quy hoạch, bố trí nhà ở khu dân cư khu vực nông thôn:  

Thực tế rất nhiều khu dân cư tại khu vực nông thôn có mật độ cao được 

hình thành từ lâu đời nằm dọc theo lưu vực các sông. Những khu dân cư này rất 

dễ bị ngập lụt do lũ về quá nhanh với cường độ mạnh làm nhà ở bị sập đổ, hư 

hỏng. Trong bối cảnh về thời tiết diễn biến phức tạp, biến đổi khí hậu toàn cầu 

thì Tỉnh cần đẩy mạnh công tác quy hoạch và xây dựng phát triển ở theo quy 

hoạch, kế hoạch do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm phát triển nhà ở 

gắn với bảo tồn và phát huy đặc trưng kiến trúc nhà ở nông thôn, đồng bộ về hạ 

tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo quy hoạch nông thôn mới. Đồng thời, bảo đảm 

phát triển nhà ở nông thôn thích ứng được với biến đổi khí hậu, phối hợp lồng ghép 

với các chương trình hỗ trợ về nhà ở phòng, chống thiên tai (chương trình hỗ trợ 

nhà ở theo Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 28/08/2014 của Thủ tướng Chính 

Phủ, Chương trình hỗ trợ nhà ở theo dự án do Quỹ Khí hậu xanh GCF tài trợ,…). 
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* Giải pháp về nâng cao điều kiện an toàn nhà ở tại khu vực nông thôn 

 Do đặc điểm mỗi khu vực, mỗi địa phương trên địa bàn Tỉnh lại xảy ra 

những loại thiên tai khác nhau, có nơi thường xuyên bị ngập sâu trong thời gian 

dài do bão, lũ lụt như: huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An...; có nơi 

bị sạt lở đất như: huyện Phước Sơn, Nam Trà My, Tây Giang. Vì thế, phải lựa 

chọn giải pháp phù hợp, ứng phó có hiệu quả đối với từng loại thiên tai: 

 - Đối với khu vực có bão thì chính quyền địa phương, kết hợp với cộng đồng, 

các tổ chức hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở kiên cố để phòng, tránh bão; 

 - Đối với khu vực có lũ lớn, có mức ngập sâu nhưng thời gian ngập ngắn 

thì phổ biến, khuyến khích người dân xây dựng nhà ở chắc chắn có sàn ở cao 

hơn mức ngập lụt, làm gác lửng trong nhà để kịp thời di chuyển người lên ở 

trong thời gian bị ngập. 

 - Xây dựng các công trình công cộng như trụ sở, các cơ sở y tế, giáo dục, 

văn hoá... kết hợp chức năng phòng, chống lũ, lụt để di dời các hộ dân đến ở 

trong thời gian có lũ, lụt; 

- Xây dựng nhà cộng đồng tại các cụm dân cư, thôn, bản để di dời các hộ 

dân đến ở trong trường hợp khẩn cấp khi có thiên tai xảy ra. 

b. Giải pháp phát triển nhà ở khu vực miền núi 

* Đối với nhà ở trong vùng thung lũng 

Thường tập trung đông các hộ gia đình, nhờ điều kiện tự nhiên tương đối 

thuận lợi, nên các điều kiện về cơ sở hạ tầng được coi là phát triển nhất trong 

toàn vùng. Đặc điểm thiên tai tại khu vực này là hay bị ảnh hưởng của bão lũ, 

kèm theo ngập lụt dài ngày do nước từ thượng nguồn đố về. Vì vậy, giải pháp 

xây dựng nhà ở dựa trên nguyên tắc chú trọng đến khả năng chống lũ và gió bão, 

do đó tập trung vào các đề xuất như sau:  

- Giải pháp quy hoạch: Lựa chọn địa điểm trên cao, cách xa các con suối, 

sông để xây dựng nhà ở; hướng nhà bố trí xuôi theo hướng thoát nước lũ. 

- Giải pháp kiến trúc: kiến trúc nhà sàn thường để trống tầng 1, giảm thiếu 

tối đa khả năng cản dòng nước lũ; xây nhà hạn chế sự đua dài của mái và hạn 

chế cửa sổ mơ rộng, nhằm giảm thiểu thiệt hại của bão tới kết cấu nhà (các thiết 

kế này có đặc trưng là chi phí thấp, đơn giản, dễ thi công, bảo dưỡng, thay thế, 

linh hoạt trong cách sử dụng, cách phát triển không gian). 

- Giải pháp kết cấu: Kết cấu theo tiêu chí 3 cứng, gia cổ vững từ móng, 

thân đến mái; bên cạnh đó nên bố trí gác lửng và cửa sổ thoát mái đối với những 
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nơi có mức lũ, lụt hằng năm cao. Dùng bao dất, cát chắn che nền nhà. Chuẩn bị 

lương thực, nước uống đây dù. Kho an toàn có thể thoát ra từ mái khi cần thiết.  

- Mô hình nhà ở tại khu vực này: Kiến trúc nhà sàn truyền thống, trống 

tầng 1 phòng chống lũ lụt; kiến trúc nhà sàn trống tầng 1, mái nhà phụ kết nối 

với tầng 2 nhà chính làm sân phơi, sân cứu trợ khi có lũ lut; nhà nữa sàn nửa 

trệt, tầng trệt bố trí các không gian phu, dược gia cổ bằng đá hộc tư nhiên, đảm 

bảo vững chác. Hệ mái sử dụng mái tôn neo chất vào xà gỗ thép, han chế tôi đa 

tốc mái khi có lốc, bão.  

* Nhà ở vùng giữa hoặc tại các sườn núi 

Khu vực này có điều kiện về hạ tầng cơ sở rất thấp, đời sống – xã hội khó 

khăn. Đặc điểm khu vực này có địa hình đồi núi dốc, thường hay bị sạt lở, lũ 

quét, lũ ống, Ngoài ra hiện tượng giông lốc cũng gây thiệt hại  tốc mái, đổ 

tường. 

- Giải pháp quy hoạch: Giải pháp xây dựng nhà ở dựa trên nguyên tắc 

chống sạt lở, do đó trước hết trong công tác quy hoạch, tránh xây nhà tại các 

điểm có nguy cơ sạt lở cao, xây nhà trên nền cứng vững chắc, tránh bị đẩy dạt. 

Xây dựng các cụm công trình tập trung, bố trí hướng công trình theo hướng 

dòng chảy để giảm thiểu ảnh hưởng của gió bão, lũ lụt.  

- Giải pháp kiến trúc: Hình khối công trình phù hợp với địa hình, bố trí 

nằm ngang theo đường đồng mức, kết hợp bố trí tường hướng dòng, hào thu 

thoát nước, tránh xối nước trực tiếp vào công trình (các thiết kế này phù hợp với 

điều kiện địa phương, có đặc trưng là chi phí thấp, đơn giản, dễ thi công, bảo 

dưỡng, thay thế, linh hoạt trong cách sử dụng, cách phát triển không gian). 

- Giải pháp kết cấu: tận dụng cốt nền tự nhiên, gia cố đá hộc, hạn chế sạt 

lở; phía sau công trình làm hào thu nước, tránh nước xối vào chân công trình. 

Đối với khu vực nền đất yếu, dễ sạt lở, phải có giải pháp gia cố móng, móng nhà 

được bố trí ở độ sâu khác nhau hoặc bố trí ở đầu dốc giữa dốc và chân dốc theo 

yêu cầu ổn định. 

- Mô hình nhà ở tại khu vực này: mẫu nhà dùng phương án nhà trệt 1 tầng 

với cốt nền được tôn cao, bao quanh nhà là tường đá hộc kiên cố, hạn chế sạt lở. 

c. Giải pháp phát triển nhà ở khu vực ven biển 

Nhà ở khu vực này phải tính đến khả năng chống chọi với bão lốc và nước 

biển dâng. 

- Giải pháp quy hoạch: tổ chức quy hoạch phân vùng và phân khu lại 

chức năng tổng thể nhà ở tại các khu vực này, nhằm quy hoạch chỉnh trang các 

khu dân cư ven biển theo mô hình Làng chống bão; Điều chỉnh và phát triển lại 
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hệ thống mạng lưới giao thông hợp lý và thuận lợi hơn; bố trí lệch hay xen kẽ 

các khối nhà trong khu dân cư, cũng như tổ chức mạng lưới các trục đường giao 

thông ngoằn ngoèo - đan chéo và không thẳng góc sẽ làm suy giảm luồng gió. 

- Giải pháp kiến trúc: xây nhà hạn chế sự đua dài của mái và hạn chế cửa 

sổ mơ rộng, nhằm giảm thiểu thiệt hại của bão tới kết cấu nhà. 

- Giải pháp kết cấu: Yêu cầu xây dựng đầy đủ hệ kết cấu: móng, giằng 

móng, cột, dầm tường, giằng đầu tường, khung hiên… và khung mái. 

- Mô hình nhà ở tại khu vực này: Chiều cao chỉ nên 1 tầng; mái lợp tấm 

kim loại hai dốc (có thể là mái tôn; xà gồ thép) bịt kín để chống gió thổi tốc mái. 

Nhà đặt theo chiều dọc sống mái (theo chiều gió bão hay thổi ở khu vực), neo hệ 

mái lợp tôn và mái hiên vào hệ khung để đảm bảo an toàn chống bão. 

d. Giải pháp phát triển nhà ở tại khu vực đô thị 

Trên thực tế những năm gần đây, với tốc độ đô thị hóa nhanh tại các đô 

thị, trong khi việc đầu tư phát triển hạ tầng đô thị chưa theo kịp, năng lực quản 

lý đô thị và  nguồn lực đầu tư còn hạn chế đã gây ra nhiều hậu quả: thiếu nhà ở, 

thiếu các dịch vụ đô thị... Hệ thống hạ tầng tại các khu vực này luôn trong tình 

trạng quá tải, đặc biệt là hệ thống giao thông, cấp thoát nước,… Thêm vào đó, 

với diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu cũng tác động đến nhà ở tại khu vực 

đô thị. Để giải quyết những vấn đề bất cập này, cần nghiên cứu đề xuất những 

giải pháp bảo đảm phát triển nhà ở tại khu vực này phù hợp với điều kiện thực tế 

của địa phương.  

- Giải pháp về quy hoạch kiến trúc 

+ Tiếp tục thực hiện quy định tại Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 

07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian kiến trúc và cảnh quan đô thị, 

trong đó xác định địa bàn các khu vực đặc thù, khu vực đô thị có yêu cầu ưu tiên 

quản lý chủ yếu phát triển nhà ở theo dự án tại các khu vực nội thị đô thị loại IV 

trở lên hoặc các khu vực yêu cầu xây dựng nhà ở theo quy định; tập trung chỉnh 

trang, nâng cấp đô thị theo hướng hiện đại, ưu tiên quy hoạch phát triển các dự 

án đầu tư xây dựng nhà ở mới, phát triển đa dạng các loại hình nhà ở, từng bước 

chuyển đổi mô hình sang nhà ở chung cư cao tầng hiện đại thay thế nhà ở thấp 

tầng dọc các trục giao thông công cộng lớn hoặc các khu vực có kế hoạch thực 

hiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật tương ứng. Bảm bảo chất lượng về không gian 

kiến trúc, chất lượng xây dựng công trình, hiện đại, khuyến khích phát triển các 

công trình xanh, tiết kiệm năng lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu; ứng dụng 

các công nghệ thông minh tại các dự án phát triển nhà ở; quy định về quản lý 

cảnh quan, kiến trúc đô thị cho khu vực mới phát triển, các khu vực bảo tồn để 

cải tạo; từng bước nâng cao chất lượng nhà ở, đảm bảo chỉ tiêu nâng cấp đô thị. 
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+ Nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch xây dựng, quản lý chất lượng 

xây dựng các khu đô thị, khu nhà ở; công tác cấp phép xây dựng nhà ở; xử lý vi 

phạm trong xây dựng nhà ở đảm bảo tuân thủ nguyên tắc tổng thể kiến trúc đô 

thị hài hoà, phù hợp với môi trường cảnh quan và bản sắc và nhu cầu phát triển 

nhà ở tại mỗi khu vực; 

+ Rà soát, bổ sung quy hoạch xây dựng, tổ chức thu hồi, bồi thường giải 

phóng mặt bằng tạo quỹ đất mới để giao doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở, 

trong đó quan tâm đến phát triển dự án nhà ở cho đối tượng người có thu nhập 

thấp, công nhân tại các khu công nghiệp, chú trọng ưu tiên tại các địa phương 

tập trung nhiều khu công nghiệp, khu kinh tế như: thành phố huyện Núi Thành, 

thành phố Tam Kỳ, thị xã Điện Bàn, huyện Quế Sơn, huyện Đại Lộc, huyện Phú 

Ninh. 

+ Khi thực hiện xây dựng các dự án khu nhà ở, ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ 

thuật, hạ tầng xã hội; công trình công cộng nhiều không gian thoáng mát, đảm 

bảo công năng sử dụng, đảm bảo tuân thủ các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

Quy hoạch xây dựng (QCVN 01:2019/BXD); 

 + Phổ biến, khuyến khích người dân áp dụng các thiết kế mẫu nhà ở phù 

hợp với tập quán sinh hoạt, điều kiện sản xuất và truyền thống văn hóa của từng 

khu vực. 

- Giải pháp về công nghệ 

+ Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý, 

quy hoạch, đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở; 

+ Khuyến khích phát triển các công trình xanh, tiết kiệm năng lượng, ứng 

dụng các công nghệ thông minh tại các dự án phát triển nhà ở tại các khu vực 

trung tâm đô thị, các khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc, cảnh quan. 

+ Tổ chức nghiên cứu, thiết kế và áp dụng các loại nhà ở thân thiện với 

môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, có thể tái sử dụng, tái cơ cấu hoặc tái 

chế các nguồn tài nguyên đã sử dụng. 

- Giải pháp thu hút đầu tư phát triển nhà ở tại đô thị 

+ Phát triển nhà ở gắn với phát triển đô thị của Tỉnh trên quan điểm phát 

triển vùng. Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, hoàn chỉnh, chú 

trọng kết nối liên kết vùng, nhằm tăng cường thu hút đầu tư phát triển các dự án 

nhà ở, khu đô thị trên địa bàn, góp phần hình thành các trung tâm lớn về giao 

thương, văn hoá, du lịch; 
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+ Tiếp tục rà soát và xây dựng thông tin chi tiết về dự án nhà ở đối với 

danh mục kêu gọi đầu tư để làm cơ sở cho việc kêu gọi các nhà đầu tư tham gia 

triển khai thưc hiện trong giai đoạn tới;  

+ Ngoài việc triển khai thực hiện các cơ chế chính sách về phát triển và 

quản lý nhà ở xã hội của Trung ương; ban hành các quy định cụ thể về cơ chế 

khuyến khích, ưu đãi thêm của địa phương để kêu gọi các thành phần kinh tế 

tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn (theo quy định tại 

khoản 4 Điều 30 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính 

phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội). 
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CHƢƠNG V: TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

1. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

- Tổ chức, chỉ đạo triển khai chương trình phát triển nhà ở và thực hiện 

quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn. Tổng hợp kết quả thực hiện chương 

trình phát triển nhà trên địa bàn và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng 

theo định kỳ;  

- Trên cơ sở Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh, phối hợp với Sở Xây 

dựng và các Sở, ban ngành thực hiện lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất, quy hoạch phát triển đô thị, nông thôn để đáp ứng nhu cầu phát triển 

nhà ở trên địa bàn đặc biệt là nhà ở xã hội, nhà ở cho các đối tượng có nhu nhập 

thấp, người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội để thực hiện Chương trình 

phát triển nhà ở các địa phương;  

- Tiếp tục cải cách hành chính, đơn giản thủ tục trong việc cấp phép xây 

dựng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cung cấp thông tin quy hoạch 

đối với nhà ở riêng lẻ để người dân thuận lợi trong việc đầu tư xây dựng mới, cải 

thiện nhà ở theo nhu cầu và khả năng. 

- Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên môi trường lập và thực hiện 

quy hoạch xây dựng các khu nhà ở trên địa bàn, lập kế hoạch phát triển nhà ở đô 

thị và nông thôn hàng năm và 5 năm. 

- Chủ trì trong việc giải phóng mặt bằng, quản lý quỹ đất phát triển nhà ở, 

đặc biệt là quỹ đất 20% phát triển nhà ở xã hội; quản lý thực hiện các dự án phat 

triển nhà ở trên địa bàn; 

- Thường xuyên cập nhật, báo cáo về công tác cấp phép xây dựng trên địa 

bàn huyện hàng năm; 

- Tham mưu vốn đầu tư công cho đầu tư xây dựng các khu dân cư khai 

thác quỹ đất theo tinh thần công văn số 425/UBND-KTN ngày 25/01/2021 của 

UBND tỉnh. 

- Nghiêm túc triển khai, phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, 

cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo Nghị định 

số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ. 
2. Trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành 

a. Trách nhiệm của Sở Xây dựng 

- Chủ trì phối hợp các ngành liên quan, UBND cấp huyện lập kế hoạch 

phát triển nhà ở hàng năm và 5 năm. 
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- Chủ trì tham mưu đề xuất UBND tỉnh chấp thuận đầu tư dự án phát triển 

nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn có 

liên quan, Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; 

- Công bố công khai, minh bạch Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở, 

quy hoạch xây dựng các khu nhà ở, khu đô thị, các dự án phát triển nhà ở; 

hướng dẫn việc triển khai, cơ chế chính sách phát triển nhà ở, quỹ đất để phát 

triển nhà ở trên cổng thông tin điện tử của tỉnh; 

 - Chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện và các Sở, ngành có liên quan 

triển khai thực hiện Chương trình phát triển nhà ở; hướng dẫn, đôn đốc và giải 

quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện; tổng hợp báo cáo 

kết quả thực hiện Chương trình với UBND tỉnh, Bộ Xây dựng theo định kỳ và 

đột xuất theo yêu cầu; 

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo: 

+ Thực hiện Chương trình phát triển nhà ở; 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 của tỉnh, thị xã và các huyện trong từng thời kỳ và hàng năm để triển khai 

thực hiện; chỉ đạo, điều hành và kiểm điểm kết quả thực hiện theo định kỳ; chỉ 

đạo việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm và 5 năm; 

+ Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện việc hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng  

chính sách của các xã trên địa bàn; 

+ Quy hoạch, bố trí quỹ đất phát triển từng loại nhà ở trên phạm vi địa bàn 

tỉnh;   

+ Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Chương trình phát triển nhà ở của các 

Sở, Ban ngành; UBND cấp huyện. 

- Tổ chức, xây dựng, vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường 

bất động sản theo quy định tại Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 

của Chính phủ. 

b. Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

- Tạo quỹ đất sạch tại các khu vực ngoại thành dọc các trục giao thông công 

cộng, các tuyến vành đai để thực hiện các dự án nhà ở xã hội, thực hiện đấu giá 

quyền sử dụng đất theo quy định, để các nhà đầu tư sử dụng nguồn vốn xã hội hóa 

xây dựng nhà ở xã hội cho thuê, quản lý và khai thác theo quy định. 

- Báo cáo đầy đủ thông tin về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất ở và quyền sở hữu nhà, thông tin về sử dụng đất ở của địa phương theo 

quy định tại Nghị định 117/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 
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27/2016/TT-BXD về xây dựng, quản lý, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và 

thị trường bất động sản.  

c. Sở Kế hoạch và Đầu tƣ 

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan, tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án nhà ở có yêu cầu 

chuyển mục đích sử dụng đất của Luật Đầu tư, đảm bảo theo quy định của pháp 

luật hiện hành (Luật Quy hoạch, Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản,...), 

phù hợp với Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở được Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt; 

- Tham mưu vốn đầu tư công cho đầu tư xây dựng các khu dân cư khai 

thác quỹ đất theo tinh thần công văn số 425/UBND-KTN ngày 25/01/2021 của 

UBND tỉnh; 

- Tổng hợp báo cáo đầy đủ thông tin về số lượng doanh nghiệp kinh doanh 

trong lĩnh vực bất động sản theo quy định tại điểm b, khoản 2, điều 7, Nghị định 

117/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 27/2016/TT-BXD gửi về Sở Xây 

dựng để lưu trữ và báo cáo .  

d. Sở Tài chính 

Tham mưu UBND tỉnh về việc sử dụng hiệu quả nguồn thu từ việc chủ 

đầu tư các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị dưới 10ha, thực hiện nghĩa vụ tài 

chính nộp tiền tương đương với giá trị quỹ đất 20% để phát triển đầu tư xây 

dựng quỹ nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành; 

phối hợp với Sở Xây dựng trong và các ngành liên quan đầu tư xây dựng nhà ở 

xã hội thuộc sở hữu nhà nước để cho thuê, giải quyết cho các đối tượng rất khó 

khăn về nhà ở do không thuê được nhà ở xã hội do các doanh nghiệp đầu tư xây 

dựng; 

e. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành khác 

- Sở Tư Pháp báo cáo đầy đủ thông tin về về lượng giao dịch bất động sản 

để bán qua công chứng theo quy định tại Nghị định 117/2015/NĐ-CP của Chính 

phủ và Thông tư 27/2016/TT-BXD về xây dựng, quản lý, sử dụng hệ thống 

thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.  

- Cục Thuế báo cáo đầy đủ thông tin về tình hình thu nộp ngân sách từ đất 

đai và từ hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản theo quy định tại 

Nghị định 117/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 27/2016/TT-BXD về 

xây dựng, quản lý, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động 

sản.  
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g. Trách nhiệm của Chủ đầu tƣ các dự án đầu tƣ xây dựng nhà ở 

Tổ chức xây dựng và triển khai các dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả, 

chấp hành đúng các nội dung quy hoạch đã được phê duyệt. Hạn chế tối đa việc 

điều chỉnh quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; 

Đảm bảo nguồn vốn để đầu tư xây dựng dự án đồng bộ về hạ tầng kỹ 

thuật và hạ tầng xã hội, thực hiện dự án theo đúng tiến độ, kế hoạch đã được phê 

duyệt; 

Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản, mua bán, cho thuê, cho thuê 

mua nhà ở theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng, đất đai, nhà ở, kinh 

doanh bất động sản và các quy định khác có liên quan; 

Báo cáo đầy đủ thông tin về dự án bất động sản theo quy định tại Nghị 

định 117/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 27/2016/TT-BXD về xây 

dựng, quản lý, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.  
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030 đã 

nêu lên sự cần thiết phải xây dựng chương trình, đồng thời đã phân tích đánh giá 

thực trạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Từ đó, dự báo nhu cầu và các chỉ tiêu phát 

triển nhà ở phù hợp với thực tế, đồng thời đưa ra những định hướng và giải pháp 

phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. 

Chương trình phát triển nhà ở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của 

tỉnh, là cơ sở để các địa phương, cơ quan có liên quan triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ trong công tác phát triển nhà ở thương mại, nhà ở công vụ, giúp giải 

quyết tốt nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng xã hội; đảm bảo an sinh xã hội; 

góp phần chỉnh trang, phát triển đô thị, nông thôn mới; góp phần kích cầu sản 

xuất, phát triển thị trường bất động sản. 

Trên cơ sở nội dung chương trình, hệ thống các chỉ tiêu cần đạt được và 

các giải pháp để triển khai thực hiện; các đơn vị có liên quan tổng hợp các ý 

kiến đề xuất để tỉnh kiến nghị với trung ương thực hiện điều chỉnh, bổ sung các 

chính sách hỗ trợ phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và tính chất đặc thù của 

tỉnh Quảng Nam./. 
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Phụ lục 1: Danh mục các dự án nhà ở thương mại 

đang triển khai trên địa bàn tỉnh 

STT Đơn vị hành chính 

Quy mô 

diện tích 

dự án 

(ha) 

Diện tích 

đất ở bình 

quân (ha) 

  Toàn tỉnh 

          

2,077           924.3  

I Thành phố Tam Kỳ 131.34 51.57 

2 Khu dân cư Trường Đồng 8.5 2.96 

3 Khu dân cư ADB giai đoạn 3 6.84 3.47 

4 Khu dân cư An Phú 29.9 11.4 

5 
Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc giai đoạn 1 47 20.3 

6 
Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc giai đoạn 2 29.2 8.5 

7 Khu dân cư phố chợ Trường Xuân 9.9 4.94 

II Thành phố Hội An 175.39 71.38 

1 

Khu dân cư Khối Lâm Sa - Tu Lễ - Xuân Hoà và 

khối Thanh Chiếm 
19.5 6.37 

2 

Khu dân cư dọc tuyến đường Điện Biên Phủ nối 

dài 
19.1 5.46 

3 Khu Đô thị Thanh Hà - Phân khu 1  19.17 8.54 

4 Khu Đô thị Thanh Hà - Phân khu 2,3,4  47 20.7 

5 Khu dân cư Đông Bắc Hộ An 7.83 4.71 

6 Khu đô thị Võng Nhi, xã Cẩm Thanh 15.6 5.85 

7 Khu đô thị Đồng Nà, xã Cẩm Hà 6.39 2.33 

8 Khu đô thị Cồn Tiến, xã Cẩm Thanh 31.1 11.3 

9 Khu dân cư Nhị Trưng - Cồn Thu 9.7 6.12 

III Huyện Đại Lộc 0 0 

IV Huyện Duy Xuyên 17.30 5.36 

1 Mở rộng khu phố chợ Nam Phước 2.89 1.09 

2 Khu đô thị Nồi Rang, xã Duy Nghĩa 14.41 4.27 

V Huyện Nam Giang 1.335 0.89 

1 Khu phố chợ Thạnh mỹ, giai đoạn 1 1.335 0.89 

VI Huyện Phú Ninh 12.8 5.29 

1 Khu phố chợ Chiên Đàn 9.8 4.09 

2 
Khu dân cư Chồi Sũng, xã Tam Đàn 

3 1.2 

VII Thị xã Điện Bàn 1,708.8 665.2 

  Các dự án tại Đô thị mới Điện Nam Điện Ngọc 1,208.2 422.9 

1 Khu đô thị số 1A 26.2 9.2 

2 Khu đô thị số 1B 21.5 7.5 
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3 Khu Dân cư mới Thái Dương 1 0.7 0.2 

4 Khu Đô thị DATQUANG Green City 15.5 5.4 

5 Khu Đô thị An Phú Quý 60.9 21.3 

6 Khu Đô thị Ngân Câu – Ngân Giang 10.1 3.5 

7 Khu đô thị số 11 12.9 4.5 

8 Khu dân cư phố chợ Điện Ngọc 10.0 3.5 

9 Khu đô thị số 4 44.4 15.5 

10 

Vệt khớp nối giữa Khu đô thị số 3 và Trường 

CKN Đông Á 
23.4 8.2 

11 Khu Dân cư mới Thái Dương 2 56.2 19.7 

12 Khu Đô thị số 6 26.7 9.3 

13 Khu Đô thị DATQUANG Riverside 22.4 7.8 

14 Khu Đô thị SENTOSA CITY (7B) 29.7 10.4 

15 Khu Phố chợ Điện Ngọc (Giai đoạn II) 64.4 22.5 

16 Khu Đô thị số 9 54.3 19.0 

17 Khu đô thị số 3 34.5 12.1 

18 Khu Đô thị 7B Mở rộng 19.5 6.8 

19 
Khu TĐC và Quỹ đất đối ứng đường trục chính 12.8 4.5 

20 

Khu quỹ đất đối ứng đầu tư đường trục chính (khu 

I) 
40.5 14.2 

21 Khu Đô thị số 9 Mở rộng 10.2 3.6 

22 Khu Dân cư Green Land 2.5 0.9 

23 

Khu đô thị SENTOSA RIVERSIDE (Khu Đô thị 

PEACEFUL LAND cũ) 
20.3 7.1 

24 

Khu đô thị Hera Complex Riverside (Khu Đô thị 

PEACEFUL LAND mở rộng cũ) 
18.2 6.4 

25 Khu Đô thị Mỹ Gia 10.8 3.8 

26 Khu Đô thị Viêm Minh – Hà Dừa 5.1 1.8 

27 Khu Đô thị Viêm Trung 4.3 1.5 

28 Khu Dân cư An Cư 1 5.3 1.9 

29 Khu Đô thị Bình Ninh - Quảng Lăng 8.4 2.9 

30 Khu Dân cư thu nhập thấp (Khu 1) 1.6 0.6 

31 
Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp 12.6 4.4 

32 Khu Phố chợ Điện Nam Bắc 3.5 1.2 

33 Khu Đô thị QNK I 19.7 6.9 

34 Khu Đô thị Kiểu mẫu MBLAND 9.0 3.2 

35 Khu Đô thị Hỗn hợp Nam Hương 3.5 1.2 

36 
Khu Đô thị, Dịch vụ du lịch ven sông Cổ Cò 14.0 4.9 

37 Khu Đô thị Đông Dương 19.0 6.7 



78 

38 Khu Đô thị Bách Đạt 8.4 2.9 

39 Khu Đô thị Bách Đạt 5 2.1 0.7 

40 
Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp 12.6 4.4 

41 Khu Đô thị SBC Miền Trung 5.5 1.9 

42 Khu Dân cư thu nhập thấp (Khu 2) 4.5 1.6 

43 Khu Dân cư mới Bình An 2 3.3 1.1 

44 Khu đô thị Bách Thành Vinh 12.7 4.4 

45 Khu đô thị Bách Thành Vinh Mở rộng 10.7 3.7 

46 Khu đô thị Bách Đạt 3 6.6 2.3 

47 Khu đô thị LAM 19.3 6.8 

48 Khu đô thị AN NAM 19.4 6.8 

49 Khu đô thị Bách Đạt 4 16.8 5.9 

50 Khu Dân cư Quảng Lăng 2.3 0.8 

51 Khu Đô thị Công viên Bầu Sen 1.5 0.5 

52 Khu Đô thị Vạn Phúc City 15.0 5.3 

53 Khu Đô thị Hưng Thịnh 12.3 4.3 

54 Khu đô thị Nam Ngọc 10.1 3.5 

55 Khu Phố chợ Điện Nam Trung 11.4 4.0 

56 Khu Đô thị Thiên Ân 19.1 6.7 

57 Khu Dân cư và Chợ Điện Dương  8.8 3.1 

58 Khu Đô thị COCO Riverside 11.6 4.1 

59 Khu Dân cư thu nhập thấp (Khu 3) 6.5 2.3 

60 Khu Dân cư thu nhập thấp (Khu 4) 12.4 4.3 

61 Khu Dân cư thu nhập thấp (Khu 5) 4.2 1.5 

62 Khu đô thị Bách Đạt 6 23.4 8.2 

63 Khu đô thị An Phú 16.4 5.7 

64 Khu đô thị Phú Thịnh 13.1 4.6 

65 Khu đô thị Hỗn hợp Thái Dương 3 8.4 2.9 

66 Khu đô thị R.O.S.E ĐÔ  25.6 9.0 

67 Khu Đô thị Ngọc Dương COCO 5.0 1.8 

68 Khu Đô thị An Bình Riverside 3.9 1.4 

69 Khu Đô thị ven sông Dương Hội 5.0 1.8 

70 Khu Đô thị Phức hợp Hà My 5.2 1.8 

71 Khu Đô thị Yến Hà My 4.6 1.6 

72 Khu Đô thị Xanh ANVIE Hà My 9.2 3.2 

73 Khu Đô thị Smart City Quảng Nam 20.0 7.0 

74 Khu Đô thị Tân Khang 19.0 6.7 

75 Khu Đô thị Phúc Viên 19.3 6.8 

76 Khu Đô thị Phúc Viên (giai đoạn 2) 9.0 3.2 

77 Khu Đô thị  Ánh Dương 7.1 2.5 

78 Khu Đô thị  Trung Nam 10.1 3.5 

79 Khu Đô thị Đại Dương Xanh 12.6 4.4 
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  Các dự án tại khu vực khác 500.54 242.27 

1 

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở: khu đô thị Bắc Hội 

An 
47.64 20.87 

2 

Dự án phát triển bất động sản khu dân cư phố chợ 

Thống Nhất, phường Điện Dương 
9.8 4.48 

3 

Dự án phát triển bất động sản khu dân cư phố chợ 

Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn 
5.37 2.42 

4 

Khu dân cư khối 6, thị trấn Vĩnh Điện, thị xã Điện 

Bàn (giai đoạn 2) 
4.4 2.04 

5 

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở: khu dân cư Làng 

Chài Điện Dương 
24.17 11.39 

6 Khu dân cư khối 5, thị trấn Vĩnh Điện 8.29 4.4 

7 
Khu dân cư Sơn Xuyên, thị trấn Vĩnh Điện 2.23 1.64 

8 

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở: Khu dân cư-tái định 

cư Hà My Đông A 
19.3 10.4 

9 

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở: khu tái định cư các 

phường Điện Ngọc-Điện Dương (phân khu 1) 
19.2 9.79 

10 

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở: khu tái định cư các 

phường Điện Ngọc-Điện Dương (phân khu 2) 
19.7 8.32 

11 

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở: khu dân cư số 2 

(khu 2), phường Điện An 
7.4 3.92 

12 
Khu dân cư Ngân Câu tại phường Điện Ngọc 32.7 13.7 

13 
Khu đô thị Ngân Câu Villa tại phường Điện Ngọc 36.06 20.2 

14 
Khu dân cư đô thị Hà Quảng, phường Điện Dương 19.6 9.26 

15 Khu dân cư số 1 đô thị Điện Thắng 9,87 4.74 

16 Khu dân cư số 2 đô thị Điện Thắng 4,07 2.27 

17 

Khu dân cư trung tâm hành chính phường Điện 

Thắng Trung 
9,19 4.17 

18 

Khu dân cư trung tâm hành chính phường Điện 

Minh (giai đoạn 1) 
18.06 9.25 

19 Khu dân cư khối 7, vĩnh điện 6.04 4.16 

20 Khu dân cư Phong Nhị 7,65 2.59 

21 Khu dân cư khối 2A, Điện Ngọc 35.6 18.4 

22 Khu Ngọc Dương River mở rộng 19.94 9.01 

23 Khu dân cư số 1 điện an mở rộng 10.3 5.99 
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24 

Khu dân cư Ngọc Vinh, phường Điện Ngọc, thị xã 

Điện Bàn 
9.1 4.88 

25 

Khu dân cư và Dịch vụ du lịch Cầu Hưng-Lai 

Nghi (giai đoạn 1), phường Điện Nam Đông, thị 

xã Điện Bàn 

18.6 7.39 

26 

Khu dân cư và Dịch vụ du lịch Cầu Hưng-Lai 

Nghi (giai đoạn 2), phường Điện Nam Đông, thị 

xã Điện Bàn 

44.6 20.49 

27 

Khu dân cư Thống Nhất (giai đoạn 2), phường 

Điện Dương 
9.37 5.51 

28 Khu dân cư số 1, phường Điện An 3.57 2.35 

1 

Khu đô thị phía Đông đường Trần Thủ Độ-

Evergreen 
49.8 14.94 

2 

Khu đô thị Hưng Thịnh mở rộng, phường Điện 

Dương  
19.7 3.3 

VIII Huyện Thăng Bình 4.97 2.34 

1 
Dự án chợ kế xuyên và khu dân cư quanh chợ 2.98 1.46 

2 
Dự án khu dân cư ngoài xí nghiệp lâm nghiệp cũ 1.99 0.88 

IX Huyện Quế Sơn 

            

36.7             16.3  

1 Khu phố chợ Đông Phú 15.38 6.97 

2 Khu phố chợ Bà Rén 4.9 2.04 

3 Mở rộng khu dân cư số 1 2.2 1.05 

4 Mở rộng khu dân cư số 2 4.8 2.58 

5 Khu dân cư Hương Quế Đông 1.62 0.53 

6 Khu phố chợ Mộc Bài 7.84 3.136 

X Huyện Nông Sơn 0 0 

XI Huyện Hiệp Đức 15.07 7.28 

1 Khu dân cư trung tâm thị trấn Tân An 9.89 5.21 

2 Khu phố chợ Tân An 5.18 2.07 

XII Huyện Tiên Phước 6.91 3.16 

1 Khu phố mới Phước An 6.91 3.16 

XIII Huyện Phước Sơn 3.07 1.37 

1 Khu phố chợ Khâm Đức 3.07 1.37 

XIV Huyện Núi Thành 204.04 94.22 

1 Khu ở Bắc khu hành chính huyện Núi Thành 7.34 3.43 

2 Khu dân cư thị trấn Núi Thành (giai đoạn 2) 14.00 3.70 

4 Khu đô thị Vịnh An Hòa 1 45.68 17.17 

5 Khu đô thị Vịnh An Hòa 2 53.95 27.40 

6 Khu dân cư Tam Quang giai đoạn 4 15.20 6.89 

7 Khu dân cư Tam Quang (khu 1) 19.10 9.58 

8 Khu dân cư Tam Quang (khu 2) 15.19 7.24 
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9 Khu dân cư Tam Quang (khu 3) 16.28 9.49 

10 Khu dân cư chợ Trạm 7.92 4.28 

11 Khu dân cư Tam Anh Nam giai đoạn 3 9.38 5.04 

XV Huyện Bắc Trà My 0 0 

XVI Huyện Nam Trà My 0 0 

XVII Huyện Đông Giang 0 0 

XVIII Huyện Tây Giang 0 0 

Phụ lục 2: danh mục dự án nhà ở xã hội đang triển khai 

Stt Tên dự án Diện tích (ha) Địa điểm 

1 Khu nhà ở xã hội Vườn Đào 7.8 
Phường Điện Nam 

Bắc, thị xã Điện Bàn 

2 Khu nhà ở công nhân công ty danaol 1.3 
Xã Tam Hiệp, huyện 

Núi Thành 

3 
Khu nhà ở công nhân và tái định cư 

Công ty oto Trường Hải 
29.8 

Xã Tam Hiệp, huyện 

Núi Thành 

4 Khu nhà ở thu nhập thấp công ty STO 2.44 
Điện Nam-Điện Ngọc, 

Thị xã Điện Bàn 

5 
Khu nhà ở thu nhập thấp Công ty Kỷ 

thuật Châu Âu 
0.73 

Điện Nam-Điện Ngọc, 

Thị xã Điện Bàn 

6 
Khu nhà ở thu nhập thấp phường Hòa 

Thuận 1 
8.1 

Phường Hòa Thuận, 

Tam Kỳ 

7 
Khu nhà ở công nhân Công ty PanKo 

Tam Thăng 
5.1 

Xã Tam Thăng, Tam 

Kỳ 

 


