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Ba Rja - Vüng Tàu, ngày 1 tháng nãm 2022

QUYET D!NH
Phê duyt Chtro'ng trInh phát triên nhà &
trên dja bàn tInh Ba RIa - Vüng Thu giai don 2021 — 2030
UY BAN NHAN DAN TINH BA RJA — VUNG TAU
Can c& Lut To chic chInh quyn dja phuctng nám 2015; Lut tha dó'i, bó
sung m5t sO diêu cia Lut TO chtc chInh phi và Lut tO chic chInh quyén dfa
phu'o'ng nám 2019,
Càn c&LuátNhà ó'nám 2014;
Can cii' Nghj djnh so' 99/2015/ND-CT ngày 20 tháng 10 nàm 2015 cia
ChInh phe quy dfnh chi tiêt và hithng dan thi hành mç$t sO diêu cia Lut Nhà &,
Nghj djnh sO 30/2021/ND-CT ngày 26 tháng 3 nám 2021 cja ChInh phi ye vic
tha dOi, hO sung mç5t sO diéu cüa Nghj djnh sO 99/2015/ND-GP ngày 20tháng 10
nàm 2015 cña ChInh phz quy djnh chi tiêt và hithng dan thi hành m3t sO diéu cia
Ludt Nhà a;
Can cá Nghf d/nh s 100/2015/ND-CR ngày 20 tháng 10 nàm 2015 cüa
ChInh Phi ye phát triên và quOn lj) nhà a xã hói; Nghj dfnh so 49/2021/ND-CP
ngày 01 tháng 4 nám 2021 cza ChInh phz ye vic tha dOi, hO sung mt sO diêu
cza Nghj djnh sO 100/2015/ND-CT ngày 20 tháng 10 nám 2015 cza ChInh phi
ye phát triên và quán lj nhà a xâ h5i;
Càn cá Quylt djnh sO' 2161/QD-TTg ngày 22 tháng 12 nám 2021 cia Thi
tithng Chinh phi ye vic phê duyt C'hiên hrçic phát triên nhà 6 quOc gia giai
doan 2021-2030, tam nhIn den nàm 2045,
C'àn ct' COng van sO' 1363/BXD-QLN ngày 21 tháng 4 nàm 2022 cüa Bó
Xáy dmg gop Dy tháo Thzwng trInh phát triên nhà & tjnh Ba Rja — VIng Tàu
giai dogn 2021 — 2025 và den nám 2030,
Can c&Nghf quy& sO' 35/NQ-HDND ngày l5tháng 7 nám 2022 cia Hói
dOng nhán dOn tinh thông qua Chwcing trInh phOt trién nhà a trên dia bàn tin/i Ba
Rja — Vüng Tàu giai dogn 2021 — 2030,
Theo d nghj cia GiOm dO'c S& XOy c4mg tgi Ta trinh sO' 65/TTr-SXD ngày
27 thOng 7 nám 2022,
QUYET D!NH:
Diu 1. Phê duyt Chuang trInh phát triên nba a trén c1a bàn tinh Ba Rja Vüng Tàu giai doan 2021 - 2030, vâi nhüng ni dung chInh nhu sau:
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1. Ten Chtro'ng trInh: Chung trInh phát trin nhâ i trén dja bàn tinh Ba Rja
- VQng Tàu giai don 2021 —2030.
2. Quan tim phát trién nhà &
1. Chrang trInh phát trin nhà ô phâi phü hçp vai chin krçc phát triën nhà
a quôc gia, phü hqp vói quy hoch tinh Ba Rja - Vüng Tàu den nãm 2030, tarn
nhIn den nàm 2050 và Chiicing trInh phát triên do thj tinh Ba Ria — Vüng Tàu den
näm 2025; gop phân cho cong tác quãn l' dê bão dam thj tru&ng bat dng san
phát triên on djnh, Iành mnh.
2. Phát trién nhà i là mt trong nhItng ni dung quan trQng trong vic phát
triên kinh tê - xã hi cüa tinh, gän lien vOi vic chinh trang và phát triên do thj, nông
thôn theo huOng van minh, hin di, dáp irng tOt hn nhu câu nhà a cho các tang 1&p
dan cii vài rnirc thu np khác nhau, d.c bit là nhà a cho các dOi tiiçing di.rqc hii&ng
chInh sách ho trq ye nhà & xà hi theo quy djnh cüa pháp lu.t ye nhà &.
3. Phát trin nhà a tirng buâc dáp üng nhu cAu nhà & cüa ngu&i lao dng
thu nhp thâp, cOng nhân dang sinh sOng và lam vic ti khu cOng nghip, cilm
cOng nghip.
4. Phát trin nhà a gân vâi phát tri6n thj tnu&ng bat dng san trên dja bàn
tinh; phát triên nhà a da dng các müc giá dê dáp 1rng cho các tang l&p dan cii v&i
müc thu nhp khác nhau, trong do quan tam phát triên nhà & giá thâp dé dáp üng
nhu câu và khã näng chi trã cüa di b phn ngu&i lao dng trén dja bàn.
5. Phát trin nhà a phài dam bào dng b vói phát trin co so hi tang k'
thut, h tang xa hi; sO ding qu5 dat tiêt kirn, hiu qua; nâng cao chat hxcrng
kién tthc, cánh quan và môi tnuOng; phát triên ben vtng và thIch Ong v&i biên dôi
khIhâu.
3. Myc tiêu ting quát
3.1. Phát trin nhà 0 dáp Ong nhu cu v xây rnOi và cãi to nhà & cOa ngithi
dan, darn báo chat huçng theo quy chuân, tiêu chuân. Phát triên nhã 0 có giá phü
hçp vOi khã nãng chi trá cOa ht gia dInh có thu nhtp trung bInh, thu nhp thãp và
cüa các dôi tung th huOng chinh sách.
3.2. Phát trin thj tnuOng bt dng san nhà a bn vng, minhbach duOi sr
diu tit, giám sat cüa Nba nuOc, phü hp vOi quy hoch sO dung dat, chiên hxc,
chuong tnInh, k hoach phát trien nhà a; hn chê tInh trng dâu c, lang phi tài
nguyen dat trong phát tniên nhà 0.
3.3. Dir báo nhu cu nhà a dO thj và nông thôn, nhà 0 xà hi, nhà a cong
nhân ti các khu, cim cong nghip lam co s& 1p ke hoach phát triên nhà a hang
näm cüa tinh.
4. Mite tiêu ciii the
4.1. Phát trin diên tIch nhà &
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- Dn nãm 2025, din tIch nhà i bInh quân du ngiiäi toàn tinh phn du
dat khoãng 31,0 m2 sànlngtthi, trong do: tai khu virc do thj dat 31,2 m2 sànlngithi
và tai khu v1rc nông thôn dt 30,6 m2 sânlngtrôi.
- Dn nàm 2030, din tIch nhà a bInh quân d.0 ngtr&i toàn tinh phn dâu
dt khoãng 35,0 m2 sànlngu&i, trong do: tai khu vijc do thj dat 35,1 m2 sàn/ngithi
và tai khu virc nông thôn dat 34,8 m2 sànlnguai.
4.2. Nãng cao cht hrçng nhà &
- Dn nãm 2025, phn dAu tang t' l nhà a kiên c dt 90%, trong do: tai
khu virc do thj dat 92%, khu virc nông thôn dat 87%, không dê phát sinh nba a
don so dc bit là khu virc do thj. Den näm 2030, phân dâu tang t 1 nhà a kiên
cô dtt 97%, trong do: tai khu vrc do thj dat 100%, khu vrc nông thôn dat 90%,
không dê phát sinh nhà a don so dc bit là khu vrc do thj.
- Den näm 2030, 92% nhà a toàn tinh có h thng cp din, c.p nuâc,
thoát ni.iâc thai dông b và &rc dâu nôi vào h thông ha tang k thut chung
cOa khu vuc.
- Nhà a phát trin mâi phái dam bâo chit luçmg theo quy chuãn, tiêu chuân,
gän voi cac dii an phat triên do thi, dam bao dông bô ha tang k thuât, ha tang xa
h,i, kêt nôi h tang giao thông, ha tang sO, thiêt kê ma rng không gian tin nghi
chirc näng cOa can nhà theo hii&ng phát triên khOng gian xanh, ben vQng, phát
thai thâp.
- Nâng cao chit lucing nba a hin hü'u thông qua thOc dy áp diving thc
hin quy chuân, tiêu chuân, quy hoach khi cãi tao và xây dirng lai dôi vi nhà ô
riêng lé, ho gia dinh và cái tao xây dung 'ai nhà chung cii theo dir an dOng b,
hiên dai.
5. Dtr báo s lu'9i1g, din tIch san nhà & cn tang them dôi vOi tà'ng 1oii
hInh nhà &
5.1. Dir báo dn nãm 2025
(1) Phát trin nhà a các dir an nhà a thiion mai, khu do thj khoáng 1,9
triu m2 san, ti.rang throng khoãng 10 nghIn can.
(2) Phát trin nhà
8.329 can.

a

xâ hi khoáng 598 nghIn m2 san, tucing throng kboàng

(3) Phát trin nhà atái djnh Cu: B trI dü suit tái djnh cii bang d.t nn,
nhà a các loai hoc bang tiên (tüy theo nhu câu cña h dan) cho 100% h dan có
dat bi thu hôi ma dü diêu kiên bô trI tái djnh cii (dr báo khoãng 8.900 h, din
tIch khoãng 742 nghIn m2 san).
(4) Phát trin nhà a cOng vii
throng 127 can h.

vai

tng din tIch là 7,0 nghIn m2 san, tlwng

(5) Khuyn khIch ngi.thi dan tir xây d%rng mai, cài tao nhà a. Dir kiên din
tIch san nhà a do h gia dInh, cá nhân tr xây dmg tang khoãng 6,2 triu m2 san,
tuong throng khoáng 52.000 can nhà.
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(6) H trçY nhà a theo chuangtrmnh rniic tiêu nhis: H trcy ngrai có cong vOi
cách mng có khó khãn ye nhà a, ho trçi các h nghèo, cn nghèo, các h có nhà a
trong vüng thuang xuyên chju ành hu&ng b&i thiên tai, biên dôi khI hu (bão, 1Q,
sat lO'dât,...).
(7) Thirc hin câi tao, xây drng 1i nhà chung Cu theo dir an gn vói cài tao,
chinh trang dO thj. Nâng cao vai trô quãn 1 cüa Nhâ nuac trong vic kiêm soát
hoat dng dâu tu các dir an câi t?o, xây dirng 'ai nhâ chung Cu.
(8) Thirc hin quán 1, 4n hành nhà chung cu, trong do chü trQng vic
nâng cao chat luçing djch v11 và näng 1irc quãn 1 trong qua trInh 4n hành nhà
chung Cu, tang cuO'ng tin Ich, chat krçing song, bão dam an toàn cho các chü the
s dung và quán l chung Cu, dc bit là an toàn phOng chông cháy no.
5.2. Dir báo den nãm 2030
(1) Phát trin nhà a các dir an nhà a thuGng mai, khu do thj khoãng 3 triu m2
san, tuoTig duung khoãng 17,4 nghin can.
(2) Phát trin nhà a xã hôi khoãng 640 nghIn m2 san, tliong ducing khoãng
8.300càn.
(3) Phát trin nhà &tái djnh cu: B trI di suit tái djnh cu bang dAt nan,
nba a các loai hoc bang tiên (tüy theo nhu câu cña h dan) cho 100% h dan có
dat b thu hôi ma dü diêu kin bô trI tái djnh Cu (d1r báo khoãng 9.800 h, din tIch
khoãng 1,3 triu m2 san).
(4) Dam bão dáp irng dAy dü, kjp thai nhu cAu v nhà & cho các dôi ttrqng
thuc din duoc & nhâ cOng v11 cüa dja phucmg khi dixgc diêu dng, luân chuyên
báo dam cho các dôi tuçlng nay on djnh cuc song, an tam, thun igi trong qua
trjnh cOng tác.
(5) Khuyn khIch ngu&i dan tir xây drng mâi, cãi tao nhà &. Dr kiên din
tIch san nhà & do ho gia dInh, cá nhân tr xây drng tang khoãng 5,0 triu m2 san,
ti.wng duo'ng khoáng 42.000 can nba.
(6) Tip tilc thirc hin h trg nhà & theo chuang trInh mic tiêu nhu: Ho tr
ngu&i có cOng yâi cách mng có khó khän ye nba a, ho tr cac h nghèo, cn
nghèo, các h cO nhà & trong vüng thumg xuyên chju ãnh htr&ng b&i thiên tai,
bin di khI hu (bâo, lü, sat l& dat, ...).
(7) Tip t%lc thirc hin cãi tao, xay dmg lai nba chung Cu theo dij an gän yâi
cãi tao, chinh trang do thj. Nâng cao vai trO quãn 1 cüa Nhà nu&c trong vic
kim soát hoat dng dâu tu các dir an cãi tao, xây drng lai nhà chung Cu.
(8) Tiêp tic thrc hin quãn 1, vn hành nhà chung Cu, trong do chO trQng
vic nâng cao chAt lung djch v1i và nãng hrc quãn 1 trong qua trinh vn hanh
nhà chung cu, tang cuang tiên Ich, chat luqng sOng bão dam an toàn cho các chñ
the si1r diing va quãn 1 chung cu, dc bit là an toàn phOng chOng cháy nO.
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6. Nguin vn c1 phát trin nhà ô'
6.1. Tng nguôn vn thiic hin xây dmg nhà a giai doan 2021 — 2025 là
79.732 t dông, trong do:
- Ngun vn Ngân sách dja phu'ang sü diing du tu hi thng k thut và xay
drng nhà a ti các dir an tái djnh cu, nhã a cong
và nhà ô xâ hi khoáng 5.348
t$' dông.
vi7i

- Ngun vn doanh nghip thrc hin dAu tu xây ding nhà O thucing mai,
nhà a xã hi khoãng 2 1.284 t' dông.
- Ngun vn ngithi dan: thirc hin xây dmg, sira chüa nhà i cho h gia
dInh khoáng 53.080 t dOng.
- Nguôn qu5 4n dng vi nguäi nghèo và ngithi có cong khoãng 20 t dng.
6.2. Tong ngun vn thirc hin xây dirng nhà a giai doan 2026-203 0
khoãng 100.030 t' dông, trong do:
- Ngun vn Ngân sách dia phuYng sü ding d.0 tu ha tang k9 thut tai các
dir an tái djnh cii khoàng 4.78 1 t dông.
- Ngun vn doanh nghip thirc hin du ttx xây drng nhâ i thtrcng mai,
nhà a xã hi khoãng 3 8.526 t' dOng.
- Ngun vn nguai dan: thirc hin xây drng, si:ra chüa nhà a cho h gia
dInh khoãng 56.703 t dông.
- Ngun qu5 vn dng vi ngu6i nghèo và ngi.thi có cong khoáng 20 t dng.
7. Qu5 dt phát trin nhà o
- Qu dt phát trin nhà a giai doan 2021 - 2025 khoãng 1.700 ha.
- Qu dt phát trin nhà & giai doan 2026-2030 khoàng 1.916,8 ha.
8. Các giãi pháp thirc hin
8.1. Giãi pháp v hoàn thin co' ch chinh sách quãn 1 nhà nir&c v nhà o'
- Nghiên cru b sung chInh sách riêng cüa tinh nhäm thOc day manh han
chi.rang trInh phát triên nba a. Trong do, nghiên c&u, ban hành cci chê, chInh sách
riêng ye dâu tu xây dirng nhà & cho cOng nhân khu cong nghip theo hu&ng u'u tiên
bô trI dO qu dat phát triên nba & cho cong nhân và các thiêt chê khác trong khu
cOng nghip, coi nhà & cOng nhân là mt ha tang thiêt yêu cOa khu cong nghip.
- Phát trin thj tnu&ng nhà & phái dng b v&i phát trin Ca s& ha tang; phãi
gàn v&i trach nhim, nghia vii cOa chO dâu tt.r trong dâu tisxây drng, quàn 1 thj
tru&ng nhà &. Trit dê thçrc hin nguyen täc chap thun dâu tu phát triên dir an
nba & phái dáp Ong ha tang k' thut và h tang xã hi.
- Thit l.p danh miic uu tiên các dir an du tu h. tang cOng dr kin qu9 dt
gän lien trén dja bàn các huyn, thj xã, thành phô nhàm cOng khai kêu gi dâu tu.
each thO tiic hành chInh trongvic dâu tu xây dirng phát triên nhà&
Tiêp tVc
theo hu&ng dan giãn hóa thO tiic, rOt ngän thôi gian, lien quan den vic chap
cal
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thun chü trtrang, cho phép Mu ttr, thm djnh thi& k cv sâ, thit k k thut,
giao dat, cap phép xay dijng, cap giây chüng nhn quyên sü diing dat.
8.2. Giãi pháp v Mt dai
- Kt hçip Mu tii kt cAu h tang giao thông vâi khai thác tim näng Mt dai,
dâu giá quyên sir ding dat tai nhUng vj tn thun lçii. Tp trung khai thác có hiu
qua ngun 1c ye dat dai dé huy dng các thành phân kinh tê tham gia phát triên
nhàô.
- Khi lip, phé duyt quy hoach do thj, quy hoach nông thôn, quy ho?ch xây
drng khu cong nghip phãi xác djnh rô din tIch dat xây drng nhà &:
+ Trong quy hoch do thj phâi xác djnh cii th din tich Mt d phát trin
trng l°ai nhà a, dc bit là dat dé xây dirng nhà & xA hi, nhà ô cho ngtr&i có thu
nhp thâp, nhà ô thuang mti vói t l hçip l.
+ Quy hoch xay dung khu cong nghip phài gn v&i quy hoach phát trin
nhà & và thi& chê cong doàn cho cong nhân, ngir&i lao dng lam vic ti khu
cong nghip.
- Rà soát, kim soát chat chê các chü Mu ttr nha & thumg mai dânh qu5'
dat 20% dé phát triên nhà & xA hi. Tru?mg hçp chü dâu tu các dij an nhà & không
triên khai hoc chm tniên khai thrc hin theo tiên d dâ ducic phe duyt, thrc
hin thu hôi và giao các nhà dâu tu Co nàng lirc dê triên khai dâu tix xây dirng,
tránh lang phi qu dat.
- Rà soát, la ch9n vj tn qu5 Mt Cong phü hqp d phát trin nhà a xâ hi;
rà soát, diéu chinh quy hoach khu cOng nghip dé dành din tIch dat phát triên
nba 0 xA hi, thiêt chê cong doàn cho cong nhãn, ngi.r0i lao dng lam vic tai khu
cong nghip.
8.3. Giãi pháp v vn và tài chInh d phát triên nhà ö'
- Thirc hin da dng hóa các ngun vn và các phumg thtrc dâu tu xây
drng nhà & theo quy djnh cUa Lu3t Nha0, chü yêu sir dicing von ngoài ngân sách.
Tiêp tiic triên khai chinh sách ye vay von uu dâi xây dmg nhà ô theo Nghj djnh
so 100/20151ND-CP ngày 20/10/2015 cüa ChInh phü ye phát triên và quãn l nhà
o xA hi và Nghj djnh s 49120211ND-CP ngày 01.14/2021 sira dôi, bô sung mt
sO diêu cUa Nghj djnh so 100/20151ND-CP ngày 20/10/2015 cüa Chinh phü ye
phát trin và quãn l nhà 0 xâ hi.
- Di v&i ngun vn Nhà nuOc: Dam bão sü diing vn ngân sách NhànuOc
thu duçic thông qua nguOn thu tr tién ban nhà thuc sO hfi'u rihà nix&c, tiên sO
diing dat tung dt.rang giá trj qu dat 20% trong các dir an khu dO thj mOi, dir an
nhà a thuang mai nhm bO sung vào ngân sách dja phuong dê phát triên nba 0 xa
hi; üy thác cho Ngân hang ChInh sách xã hi tinh dê cho vay theo Nghj djnh
sO 100/201 5/ND-CP ngày 20/10/2015 và Nghj djnh so 49/2021 IND-CP ngày
01/4/2021 cüa ChInh phü.
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8.4. Giãi pháp v quy hoich - kin trüc
- Dy nhanh vic 1p, thâm djnh vâ. phé duyt quy hoach xây dirng; xác
djnh và cong bô qu dat dtrçic phép xây dirng nhà & theo quy hoach dé lam co s&
to chrc trien khai các di,r an phát triên nhà ô, tao diêu kin cho các h gia dInh, cá
than xây dirng, cãi tao nhà & theo quy hoach.
- Tp trung xây drng các khu nhà & mài d di d&i các h dan dang sinh
song tai các khu nhà chung cu cü bj hu hOng, xuông cap, không bâo dam an toàn
tai trung tam do thj; uu tiên dành qu dat tai các khu virc nay dê xây drng các
cong trInh Cong cong theo quy hoach; dông th&i có 1 trInh thIch hcip dê câi tao,
xây drng lai nhà chung Cu cü có chat krng thâp, không dam bâo an toãn và ânh
htremg m5' quan do thj.
- D6i vâi khu vrc nông thôn, tirng buâc thrc hin vic phát trin
nhà & tuân thU quy hoach; hInh thành các diem dan cu nông thôn Co day dU c s&
ht tang k thut và h tang xã hi, bão dam phii hqp mic tiêu chuang trInh xây
dirng nông thôn mâi.
- Kin trUe nhà ado thj vá nOng thOn phái dáp irng yêu c&u ye thâm m, có
ban sac, coi tr9ng bão ton và phát huy các giá trj truyên thông; ban hành các thiét
kê mâu nhà & phU hqp vói tp quán sinh hoat, diêu kin san xuât và truyên thông
van hóa cUa các vUng, mien, có kha nang i'rng phó vâi thiên tai, dng dat, bién dôi
khI hu dê ngu&i dan tham khâo, áp dicing trong xây-dimg nhà ô.
- Di vâi khu vrc trung tam do thj, các khu vrc CO yêu cu cao v quãn !
cãnh quan, chU yêu phát triên nhà & theo dr an, tp trung chinh trang, nãng cap
do thj theo hu&ng hin dai, tru tiên quy hoach phát triên các dir an dâu ttr xây
dung nhà & m&i, ti'rng buâc chuyên dôi mô hInh sang nhà & chung Cu cao tang
hin dai thay the nhà & thâp tang d9c CáC tric iao thông cOng cong lan hoc các
khu vrc có kê hoach thc hin h thông ha tang k5 thut tuang 1rng, dam bão
chat hxcing ye khOng gian kiên trUc.
- Da dng hóa co cu din tIch can h, bâo dam can di t 1 can h co
din tIch nhô, din tIch trung bInh và din tIch ion, t' i nba & giá thâp, giá trung
bInh và nhà & cao cap trong các dij an phát triên nhà 0.
8.5. Giãi pháp phát trin nhà & cho các di tirqng khó khán v nhà &
- Tip ti1c thirc hin da dng hóa các phuang thüc du tu xay drng nhà &
xa hi cho nhing di tuqn thuc dinduçrc hu&ng chIth sách ho trq ye nhà &
xã hi theo quy djnh, chU yêu sr diving von ngoài ngân sách.
- Di vOi dM tuçing ngu&i có cong vOi cách mng và ngu&i nghèo khu vrc
nông thOn: Thirc hin chInh sách ho trçl nhà & theo các Chuang trinh miic tiêu
quc gia cUa ChInh phU; kt hçip linh hoat giüa các chInh sách ho trq cUa Nhà
nuàc dä ban hành vã. sr tham gia cüa các tO chirc chInh trj - xä hi, các doanh
nghip, cá nhân thông qua các hInh thirc thu ho trçv kinh phi, vt lieu, nhân cOng
trong xây drng nhà & hotc tng nhà & dai doãn kêt.
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- DM vôi con nhân các khu cong nghip: Trin khai thirc hin D an "D.0
tu xây drng các thiêt ché cüa cong doan tai các khu cong nghip, khu ché xuât":
dâu tu xây dirng nhà ô luu trü cho cong nhân, nhà tré, siêu thj và các cong trInh
van hóa, the thao, phiic viii cOng nhân trong các khu cong nghip. Khuyên khIch
cong dOng dan cu quanh vüng có khu cong nghip vn ding thiêt kê mu các nhà
a dat chuân, xây dung thông nhât phü hp vâi khâ näng dâu và nhu câu tôi thiêu
cüa ngi.thi lao dng.
- Di v&i nhà a tái djnh Cu: Sü d%lng ngun vn ngân sách d du tu xây
dirng chung Cu tái djnh ctr hoc nhâ a xã hi ho.c mua lal các cänh trong các
dr an phát triên nhà 0 thixcing mai dê tao l.p qu nhà & tái djnh eli dôi v6i dja bàn
thành phô Vüng Tàu và thành phô Ba Rja nhäm bô trI cho các dôi ttxng duc tái
djnh Cu; Lông ghép quy hoach các khu tái djnh cii VO quy hoach phát triên nhà &
thuing rnai, khu do thj mói dé duc các hu&ng các li Ich, tin nghi tü các cOng
trInh ha tang k5' thut, h tang xã hi.
86. Các nhóm giãi pháp khác
- Tang cu&ng cong tác quán l chit hrcing trong thi& k, thi cOng xây dirng
va sfr diing nhà &, báo dam các cong trInh nhà &, ké Ca các nhà & do dan tir xây
dmg dat yêu câu ye chat huqng, an toàn trong sr dng, có khà näng lrng phó vâi
thiên tai, dng dat, biên dôi khI hu, than thin vâi môi tnu&ng.
- Huàng dn các chü du ttr áp ding các loai cOng ngh xay dimg hin dai;
sir diing các l°ai v.t lieu xay dijng và trang thiêt bj trong nixàc xây di,mg nhà &
xã hi dê giãm giá thành nhà & và rut ngän thai gian xay drng, phü hçip v&i diêu
kiin cii the cüa dja phtrcing.
- Tuyên truyn, phàt dng phong trào, có t chüc d phát huy süc math
cong dông trong phàt triên nhà a, dc bit là h trçv các dôi tuçing chInh sách xA
hi, các h nghèo khu vi,rc do thj, nOng thôn câi thin ch &.
- Dy manh vic trng diing cOng ngh thông tin trong lTnh virc quàn 1, quy
hoach, du tu xây dijng, phát triên nhà a. Cong khai h thông thông tin bat dng
san thà a, minh bach các dir an nhà & trén phuing tin ctai chüng dê tat ca các dOi
tucng có thu câu tiêp cn thOng tin.
- Chü tr9ng thirc hin cOng tác d? báo thu cu, 1p k hoch phát triên nba
a; dim càc chi tiêu ye phat triên nhà ô, trong do cO chi tiêu bat buc phát triên
thà & xã hi vào h thông chi tiêu kê hoach phát triên kinh tê - xã hi hang näm
cüa tith.
Diu 2. To chirc thiyc hin.
1. SXây dirng
ChU trl, phi hçip vài UBND cp huyn và các S&, ban ngành CO lien quan
trin khai thrc hin Chucmg trIth phát trién nhà &; hi.ràng dan, don doe và giâi
quyt nhCtng khó khàn vu&ng mc trong qua trIth th?c hin theo thârn quyén
báo cáo UBND tinh xem xét, quyêt djth dOi vài tnx&ng hçip vuqt thâm quyên;
tng hcip báo cáo két qua thrc hin den UBND tinh theo djnh kS' hang näm;
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Chü trI, phi hqp các Sâ, Ban, Ngành lien quan, UBND cp huyn xây
dirng Ké hoach phát triên nhà a hang nAm và 05 näm. Cong bô cong khai, minh
bach nhu câu và qu dt dê phát triên nhà ô trên cong thông tin din tir cUa tinh;
rà soát thuang xuyên hang näm dê bô sung, diêu chinh theo thu câu thirc tê;
Nghiên cüu d xut phân cp cho UBND cp huyn 1ira ch9n chü dâu tu
cac dr an nha & xâ hOi trên dja bàn tinh; nghiên ct'ru, ban hành các mâu nhà a phü
hçip vài diêu kin và dc diem cüa dja phixang de các don vj và nhãn dan tham
khâo, áp diing;
Ph& hqp vói S& Lao dng, Thucing binh và Xã hi, UBND cp huyn 1p k
hoach xây dmg nhà a hang näm cho các dôi tlrçvng chinh sách, ngithi có cong vói
cách mng, ngi.r&i nghèo.
2. Sr Tài nguyen và Môi trtrbng
Chü trI, tham muu TJBND tinh xây drng quy hoach si:r diing dat, k hoach
si:r diing dat hang näm cho phü hqp v&i Chucmg trInh phát triên nhà a duçic duyt;
Chü tn, rà soát qu5 dt dA giao cho các chü du tu d du tu xây dmg nha &
xâ hi, tham rnixu thu hôi nhüng di,r an chm triên khai hoc không thirc hin dé giao
cho các chü dâu tiz khác thirc hin dáp 1rng yêu câu tiên d.
3. S& K hoich và Dâu tu'
ChU tn, ph6i hçip S& Xây dirng ngl'iiên cru, xem xét b sung chi tiêu phát
triên nhà & vào kê hoch phát triên kinh té - xã hi cüa dja phrnmg hang näm và 5
näm lam co s& clii do, diêu hành và kiêm diem kêt qua th?c hin theo djnh ks';
Tham mru can dôi nguôn von dâu Ui cong trung hin và hang näm cho các dir an
nhà & xã hi, nhà & cong nhân theo chü truong dâu tu ducic duyt.
4. S& Tài chInh
Phi hqp vài S& K hoach Va DAu tu xây drng dçr toán ngân sách hang
nàmd& vói các d1r an nhà & xã hi, nhà a cong nhân theo uy djnh cUa pháp 1ut
ye dâu tu và pháp 1ut ye ngân sách nhà nu&c; phôi hçip thâm djnh hO so phuong
an giá ye khung giá, giá cho thuê, thuê mua, ban nhà a xâ hi dôi vâi dir an dtrcic
du tu tü ngân sách Nha nixâc theo quy djnh cUa pháp lust ye lTnh virc giá;
Chü trI xây dirng quy ch phi hçTp trong vic theo döi, quãn l, sir dung
tiên sü dung dat dOi vâi qu5' dat 20% ma chü dâu hr thrc hin nghia vi vOi nhà
nuóc nhm b sung vào ngân sách dja phi.rong dành dé dâu tu xay dirng nhà & xä
hi theo quy djnh tai Nghj djnh so 100/201 5/ND-CP ngày 20 tháng 10 nàm 2015
cüa ChInh phü ye phát triên, quãn 1 nhà a xA hi và 49/2021 /ND-CP ngày 01
tháng 4 nàm 2021 cüa ChInh phU ye vic sra dôi Nghj djnh 100/201 5/ND-CP ye
phát triên và quãn 1 nhà & xâ hi.
5. S& Lao dng, Thu'o'ng binh và Xã hOi
Chü trI, ph& hpp v&i các S&, ban nganh lien quan, UBND cp huyn, Mt
trn T quc Vit Nam tinh hang nam to churc rà soát thông kê h nghèo, h cn
nghèo d lam can cr xác djnh thu câu ye nhà & d xây dirng k hoach hO trçl;
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6. S& Giao thông 4n tãi
Phôi hqp vOl SO Xây dijng và các c quan, dcn vj có lien quan trong vic
1p quy hoch h thông ha tang giao thông do thj, nông thôn gän vOi vic khai
thác qu' dat dê tao qu' dat phát triên nhà 0 phü hp vOi quy hoach xây dirng trén
dja bàn tinh.
7. Ban Quãn 1 các khu cong nghip tinh
ChO trI, phi hçp v0i SO Xây drng và các c quan có lien quan dánh giá,
xác djnh nhu cau ye nhà 0 cüa cong nhân, nguOi lao dng lam vic tai các khu
cong nghip dé Co cci sO 1p và triên khai các dir an phát triên nhà 0 dành cho
cong nhân khu cong nghip.
8. Chi nhánh Ngãn hang ChInh sách xã hi tinh
Chü trI, phi hçip vOi SO Xây dirng, SO Lao Dng - Thucingbinh và Xà hi
tham gia quán l nguôn von và quán l vic si:r ding nguOn von dê phát triên nhà
0 xà hi; Thirc hin huy dng tiên gi:ri tiêt kim cüa hO gia dInh, cá nhân trong
ni.rOc có nhu cãu mua, thuê mua nba xâ hOi dê cho các dôi tl.rçrng nay vay vOi lãi
suât ixu dãi và thOi han vay dài han sau mOt th&i gian gOi tiêt kim nhât djnh.
9. Trãch nhim cüa UBND cp huyn
- T chOc, chi dao trién khai chtrcng trInh phát triên nhá 0 và thçrc hin
quán lnhà nuOc ye nba a trên dja bàn. Tong hçip kêt qua thirc hin chtwng trInh
phát triên nhà trên dja bàn và báo cáo UBND tinh theo djnh ks';
- Trên cci sO Chuong trInh phát trin nhà 0 cüa tinh, phi hqp v0i SO Xây
dirng và các SO, ban ngành thirc hin I.p, diêu chinh quy hoach, kê hoach sO
diing dat, quy hoach phát triên do thj, nOng thôn dê dáp ng nhu câu phát triên
nhà 0 trên dja bàn dc bit là nhà 0 xâ hOi, nhà 0 cho cac dôi tucmg có nhu nhp
thâp, ngu0i nghèo và các dôi tuçmg chinh sách xà hOi dê thirc hin Chucmg trInh
phát triên nhà 0 các dja ph..rong;
- ChU trI, phi hcip vOi SO Xây dirng, SO Tài nguyen vá Moi tru0ng thirc
hin quy hoach chi tiet xây dirng các khu nhà 0 trên dja bàn, phôi hp thirc hin
1p kê hoach phát triên nhà 0 do thj và nOng thôn hang nãm và 5 näm;
- T chOc lisa chçn chO du tis nhà 0 xã hOi trên dja bàn theo nOi dung dtrc
UBND tinh phân cp; thrOng xuyôn cp nht, báo cáo ye cong tác cap phép xây
dirng trên dja bàn huyn, tinh hang nám;
- Tng hçip, báo cáo kt qua thirc hin vic h trq nhà 0 cho các dôi tLrçlng
chInh sách cüa các xà trén dja bàn (gOm sO hO gia dInh dà disc ho trg, sO nhà 0
dà duçic xây dçrng m0i hoc sOa chüa, so tiên ho trq dä cap cho các hO gia dlnh,
s tin huy dông dwic tO các nguOn khác, các khó khän, visOng mac, kien nghj
trong qua trInh thirc hin);
- Tham mi.ru, d xuàt các giài pháp, Co chê chinh sách dê thüc day thj
trisOng bt dng san phát triên On djnh, lành manh.
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10. D nghj Uy ban Mt tr.n T qu6c Vit Narn tinh và cáe Doàn th ti
chirc tuyen truyên, 4n dng các to chüc, nhân dan phôi hqp, tham gia thirc hin
Chuang trInh phát triên nhà dc bit là tham gia M trg, xay dirng nhà cho h
nghèo, h gia dInh chInh sáeh.
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Theu 4. Chanh Van phong Uy ban nhan dan trnh; Giam doe eac Sor: Xay
drng, Kê hoach và Dâu ti.r, Tài nguyen và Môi trithng, Tài chInh, Lao dng Thtrang binh và Xâ hi, Ni v11; Trixang Ban Quãn l khu cOng nghip tinh; Chü
tich Lien doan Lao dông tinh, Giam doe Cong an trnh, Cue truorng Cue Thuê,
Giam doc Ngan hang Nba nuac chi nhanh tinh Ba Ria — Vung Tau; Giam doc
Ngãn hang ChInh sách Xã hOi chi nhánh tinh Ba Ria — Vfing Tàu; Chü tjch Uy
ban nhân dan các huyn, thi xã, thành phô; Thu trithng các dan vj, tO chüc, cá
than có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!.
Noi n/i oh:
- Nhtr Diu 4;
- Bô Xây dmg;
- 1Tr. Tinh Cry;
- TFr. HDND tinh;
- UBMT1QVN tinh;
- Ban KTNS - HDND tinh;
- Chü tjch, các PCI UBND tinh;
- Ltru: VT, TH2TH5(,)

TM. UY BAN NIIAN DAN
KT. CHU TICH
U TICHQ

Nguyen Cong Vinh

