
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HOT  CHU NGHIA VIT NAM 
TINH GIA LAI Dc 1p  - Tir do - Hnh phüc 

S6:46 k1  /QD-UBND Gia Lai, ngàyAt- tháng f nám 2019 

QUYET DINH 
V vic phê duyt K hoch phát triên nhà & tinh Gia Lai 

näm 2019, 2020 và giai don 2021-2025 

UY BAN NHAN DAN T!NH GIA LA! 

Can cü Lut T6 chüc ChInh quyn dja phinmg ngày 19 tháng 6 näm 2015; 

Can dr Lut Nba & s 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 näm 2014; 

Can cü LuQt Xây dçrng s6 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 nàm 2014; 

C cü Lust  Du tu cong s 45/2013/QH13 ngày 18 thárig 6 näm 2014; 

Can cu Lut Du tu s 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 nàm 2014; 

Can cü Lut fMt dai s 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 nAm 2013; 

Can ci.r Lust  Quy hoch do thj s 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 näm 2009; 

Can cir Nghj djnh s 99/2015/ND-CP ngày 20 tháng 10 näm 2015 cüa ChInh 
phü Quy djnh chi tit và huâng dn thi hành mt s diu cüa Lust  Nhà a; 

Can cur Nghj djnh s 100/201 5/ND-CP ngày 20 tháng 10 näm 2015 cUa 
ChInh phü v phát trin và quân 1 nhà & xã hi; 

Can cit Nghj djnh 76/2015/ND-CP ngày 10 tháng 9 nàm 2015 cüa ChInh phü 
v Quy djnh chi ti& thi hành mt s diu cüa Lut Kinh doanh Bt dng san; 

Can cit Thông tu s 19/20161f1-BXD ngày 30 tháng 6 nAm 2016 cüa B 
Xây dirng hi.r&ng dn thirc hin mt s ni dung cUa Lu.t Nhà a và Nghj djnh 
s 99/201 5/ND-CP ngày 20 tháng 10 näm 2015 cüa ChInh phü quy djnh chi tit và 
hi.râng dn thi hành mt s diu cüa Lut Nhà a; 

Can cit Quyt djnh s 2127/QD-TTg ngày 30 tháng 11 nãm 2011 cüa Thu 
tu&ng ChInh phü phê duyt chin luqc phát trin nhà & Quc gia dn näm 2020 và 
tm nhIn dn nàm 2030; 



TM. UY BAN NHAN DAN 
r. CHU T!CH 

CHU TICH 

CAn cir Nghj quyt s 117/NQ-HDND ngày 12 tháng 7 nAm 2018 cüa Hi 
dng nhãn dan tinh Gia Lai v vic thông qua Chticing trInh phát trin nhà a tinh 
Gia Lai giai don tir nAm 2018 dn nàm 2025 và trn nhIn dn nAm 2035; 

CAn cü Quyt djnh s 3821QD-TJBND ngày 10 tháng 8 nAm 2018 cüa UBND 
tinh Gia Lai v vic phê duyt Chisang trinh phát trin nhà & tinh Gia Lai giai don 
näm 2018 dn nAm 2025 và t.m nhIn dn nAm 2035; 

Xét d nghj cüa Giám d& Sâ Xây d1mg t?i  Ti trInh so 4./TTr-SXD ngày 
tháng nAm 2019 v vic phê duyt K hoch phát trin nhà & tinh Gia Lai nAm 
2019, 2020 và giai cton 202 1-2025, 

QUYET DINH: 

Diu 1. Phê duyt K hoch phát trin nhà a tinh Gia Lai nAm 2019, 2020 và 
giai do?n 202 1-2025 (Ke' hogch kern theo Quyt djnh nay). 

Diu 2. Quyt djnh nAy có hiu hrc k tü ngAy k. 

Diu 3. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc các S&: Xây 
drng, K hoch và Du tu, Tài nguyen và Môi tru&ng, Tài chInh, Lao dng 
Thucrng binh và XA hi; ChU tjch Uy ban nhãn dan các huyn, thj xA và thành ph 
Pleiku; Tru&ng ban Ban Quãn 1 khu kinh t&iin1 Thu trirâng các ca quan lien quan 
chju trách nhim thi hành Quyt djnh nAy4 

Noi nh?In: 
- Nhu Diu 3; 
- B Xây dimg; 
- IT Tinh üy, TT HDND tinh; 
- Chü tjch và các PCI UBND tinh; 
- Chánh VP, các PCVP UBND tinh; 
- LLTU: VT, KITH, KGVX, CNXD. 
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TINH GIA LA! Dc lap - Tr do - Hnh phüc 

KE HOACH 
Phát trin nba & tinh Gia Lai nãm 2019, 2020 và giai don 2021-2025 

(Kern theo Quyêt djnh so 441./QD-UBND ngày/S/2O19 cla UBND tinh Gia Laz) 

Thirc hin Quyt djnh s 2127/QD-TTg ngây 30/11/2911 cUa Thu ftrâng 
ChInh phü phé duyt Chiên luçic phát triên nhà a Quôc gia den näm 2020 và tam 
nhIn den 11am 2030; Nghj quyêt so 1 17/NQ-HDND ngày 12/7/20 18 cüa Hi dông 
nhan dan tinh Gia Lai ye vic thông qua Chiscmg trmnh,phát triên nhà a tinh Gia Lai 
giai doan tü' näm 2018 den nàm 2025 và tam nhIn den nàm 2035; Quyêt djnh so 

382/QD-UBND ngây 10/8/2018 ye vic phê duyt ChuGng trInh phát triên nhà a 

tinh Gia Lai giai on tü näm 2018 den näm 2025 và tam nhIn den näm 2035; 

Can cü tInh hInh thuc t phát trin nhà a trên dja bàn tinh Gia Lai, UBND 
tinh ban hãnh Kê hoach  Phát triên nhà & tinh Gia Lai nãm 2019-2020 và giai don 
202 1-2025 v&i các ni dung cii the nhu sau: 

I. Dnh htró'ng và miic tiêu phát triên nhà & 

1. D!nh  htr&ng phát trin nba & trên dla  bàn tinh 

a) Tgi khu vyv do thj 

Tp trung phát trin nba & theo dir an vâi ha tang k thu.t, h. tn xã hi 
dông bO,  quân 1 chat chë vic giao dat cho các h gia dInh tir xây nhà a, don thai 
han chê tôi cia vic giao dat dê các h gia dInh t1r xây dirng nhà &, dânh qu dat cho 
cay xanh và các sinh hoat cong cong  khác  tai  do thj, hinh thành khOng gian do thj 
hin dai. 

- Di vai cp huyn sê phát trin các khu cong nghip tp trung, cong tác quy 
hoach can di tru&c dê quãn 1 xay dirng và phát triên nhà & theo dir an và gop phân 
tüng buâc chinh trang do thj theo hu&ng van minh, hin dti. 

- Tai các do thj hành chInh: Các loai  nhà a dan tir du tu xây dmg theo kiu 
nba phô lien kê barn theo các tric du&ng giao thông cü và m&i m& di qua hoc dan 
tói các khu virc Co d1r an phát triên cong nghip can giâm thiêu vi a các vi trI nay 
không dam bão an toàn giao thông, h tang k thut không dáp üng, môi tnr&ng a 

khOng dam bão. 

- Phát trin nhà a do thj gn chit v&i qua trInh tang trixâng và phát trin dO 
thj, di dôi vai Quy hoach tong the phát trien kinh tê - xä hi den nam 2020. 

- Tp trung giâi quyt thu c.0 nhà a cho cong nhân các doanh nghip thuc 
khu cong nghip Trà Da và qu5 dat dé phát triên nhà a cOng nhân ngu&i lao dng tai 

Khu cong nghip Nam Pleiku. 

b) Tgi khu vcc nông thOn 
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- Phát trin nhà a khu virc nông thôn gn vâi miic tiêu chung v xây drng 
nông thôn mâi tinh Gia Lai vâi két câu ha tang kinh t - xâ hi dông b; kt hcip hài 
boa giia phát triên nhà &, khu dan cumói v&i chinh trang nhâ i, ha tang hin co, 
ton tr9ng hin trng, dam bâo phát triên ben v&ng ca câu kinh tê và các hInh thrc 
san xuât hçip 1; gàn nông nghip v&i phát triên cong nghip djch vil; gan xây dimg 
nông thôn vói do thj theo quy hoach; on djnh, giàu ban sac vAn hóa dan tc; môi 
tru&ng sinh thai phãi duçic chü tr9ng báo v; an ninh chInh tn duçic gi vng; d?ii 
song vt chat tinh than cüa ngithi dan ngày càng dixçic nâng cao. 

- Tp trung h trçl các h gia dInh nghèo, gia dmnh ngix&i có cong vâi each 
mng, các h gia dInh vüng sâu, vüng xa, khu virc thithng xuyên xáy ra thiên tai; 
xây dirng, cãi tao, chinh trang nâng cap chat li.rqng nba a. 

- Khuyn khIch, h trq v nhà a, dt a và ha tang k thut d hInh thãnh cac 
khu, cvm  dan cu tp trung dôi v&i dông bào dan tc mien nUi, vüng sau, vüng xa. 

- Phát trin nba a, khu dan cu mâi phü hcip, dng b vai du tix xây dirng kt 
câu ha t.ng kinh te - xa hi nông thôn dông b, dáp irng yêu câu phát triên nông 
nghip gn v&i cong nghip, djch vi, do thj theo quy hoach. 

- Phát trin nhà a, khu dan cii mài phU hqp, dng b vài vic du tu &thng 
giao thông nông thôn, h thông thUy lçii, mng 1irri din nông thôn, h thông trtrang 
hçc, ca s& vt chat van hóa, h thông chçi nông thOn... Xây dmg các khu san xuât 
tp trung: Trng tr9t, chAn nuôi, nuOi trOng thüy san, chê biên nông lam san, tiêu 
thu cong nghip và lang nghê nông thôn. 

- Kt hqp chinh trang nba a, khu dan cii cU, b trI sp xp các cong trInh phii 
hçip 1, dam báo v sinh, cánh quan dçp cho mi h gia dInh nông thôn, lam cho 
ngu&i dan yêu quê hucing và gAn bó lâu dãi. 

2. Myc tiêu phát trin nhà 

CAn ci Chuong trInh phát trin nhà a tinh Gia Lai giai doan tir nAm 2018 den 
nAm 2025 và tam nhIn den nAm 2035, và tInh hInh phát triên nba a thrc te trén dja 
bàn tinh. Miic tiéu ké hoch phát triên nhà a toàn tinh den nAm 2019, 2020 và giai 
doan 2021-2025 thu sau: 

BANG 1: MTJC iiEu PHAT TRIEN NBA O TINH GIA LAI NAM 2019, 2020 
VA GIAI DO4N  2021- 2025 

STT Chi tiêu Näm 2019 Näm 2020 
Giai doan 

2021 —2025 

1 Tng dan s (ngirè'i) 1.513.847 1.537.790 1.581.000 

Khu virc do thj (nguii) 438.062 444.990 529.635 

Khu vrc nông thôn (ngithi) 1.075.785 1.092.800 1.051.365 

2 Din tich nhA & bmnh quân du 
ngirôi (m2lngirôi) 19,9 20,2 23,4 

Khu vi,rc dO thj (m2/ngui) 27,9 28,1 29,9 
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STT Chi tiêu Näm 2019 Näm 2020 
Giai doan 

2021 —2025 

Khu vrc nông thôn (m2/ngu&i) 16,6 17,0 21,6 

3 Tng din tich san nhà ô (m san) 30.125.555 31.063.358 36.995.400 

Khu vrc do thj m2sàn) 12.221.930 12.504.219 14.247.265 

Khu vrc nông thôn (m2  san) 17.903.625 18.559.1139 22.680.818 

Tng din tIch san nhà r tang them 
(m2  san) 

937.802 5.932.042 

(Sá lieu v dan so' din tIch nhà ó' bInh quán cp nht tói tháng 7/2 019 
theo sO liçu scr b5 tOng diêu tra dan sO và nhà O) 

, ..x II. Ke hoch phat trien nha o' den nam 2019, 2020 

1. Vj trI, khu vtrc, din tIch phát trin các 1oii nhà & 

a,) Vj tn, khu vy'cphát tnin nhà a thwctng mgi 

Trên dja bàn tinh di,r kin khoàng 76 dir an nhà & thixong mgi, khu dan cu và 
khu do thj mâi sê triên khai xây drng trong giai doan 2019, 2020 

- Tng din tIch d1r an khoâng: 1.642,53 ha. Trong do gm: 

+ S dir n nhà & thtrcing mai,  dir an phát trin dO thj có nhà &: 35 dir an, 
dintIch là 1.153,33 ha. 

+ S du an nhà & xä hi: 03 dir an, din tIch 17,40 ha 

+ S6 dr an du tu ha tAng phiic vii TDC, dAu giá thu ngân sách, khu dan cu 
nông thOn, các du,r an nhO lé khoãng: 38 dur an, din tIch là 471,8 ha. 

+ Tng müc dAu tu ux&c tInh khoãng 27.63 6,00 t dng. 

(Chi tiê't tgi Phy lyci,) 

Ben ctnh do, tip tVc  kêu gçi và chAp thun dAu tu các di an nhà a nêu co s& 
h. tAng dáp 1mg theo quy djnh. 

b) Vj trI, khu vrc phát trien nhà 0' xâ h3i 

Kêu gçi dAu tu các dir an nhà & xã hi dng nhà riêng lé, giâi quyt mt phAn 
thu câu nhà a xä hi cho ngix&i thu nhp thâp, ho nghèo, cn nghèo khu vrc do thj 
trên dja bàn thành phO Pleiku, thj xã An Khê, thj xã Ayun Pa và thj trân Chu Se. 

Trin khai thirc hin dir an nhà & xâ hi dáp 1mng thu cAu nhà & cho cong nhân 
tai Khu cong nghip Trà Da v&i quy mô 12,0 ha. 

c) Nhà 0' tái djnh cu 

Trén dja bàn tinh không thirc hin các dr an dAu tu xây dumng nhà & tái djnh cu 
riêng bit. Dôi vol các h gia dInh thutc din di d&i giâi phóng mt bang cho các dir 
an phát trin do thj, các dir an cong Ich tr9ng diem sê duçic thirc hin tái djnh cu 
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theo hInh thirc h trçl bang tin hoc dt cho ngu&i dan tr n dlnh  ch i, dáp irng 
100% nhu câu h trq tái djnh Cu cüa ngui dan trong t'rng nàm cüa các giai doan. 

d) Nhà ó cong viii 

Thijc hin rà soát qu nhà a cong vii d b trI cho can bQ hin có trén dja bàn 
tinh, dánh giá lai  tInh trng sfr diing dê có phi.ro'ng an cài t?o,  sra chta phü hçip. 

e) Nhà 6 cho h nghèo: Thirc hin theo Quy& djnh s 33/2015/QD-TTg ngày 
10/8/2015 cüa Thu tu&ng ChInh phü và theo ké hoch Dê an dä duçic UBND tinh 
phê duyt. 

2. Din tIch tang them cüa các Ioi nhà nãm 2019, 2020 

Dn näm 2019 và 2020, trên dja bàn tinh chua có dr an nhà & thuong mai  và 
nhà & xã hi hoàn thành. Din tIch nba & tang them cüa toàn tinh chü yêu là nba & 
riêng lé dan tir xây. 

Trong do: 

- Nàm 2019 ttng din tIch san nhà a khoâng 30.125.555 m2. 
- Nãm 2020 tong din tIch san 31.063.358 m2  tang them 937.803 m2  so vâi 

näm 2019. 
• A A 3. Diçn tich dat de xay diyng nha o' 

Qu5' d.t phát triên nhà a bao gm qu dt phát trin các dr an nhà & thixcing 
mai, nhà a xa hi và nhà a riêng lé dan tr xây. 

Qu dt phát triên các dir an nba & thuo'ng mai  näm 2019, 2020 khoâng 745,33 
ha (Phi lyc 1: C'ác dy an dr /dên triên khai trong nám 2019, 2020). 

- Din tIch dt & d phát triên nhà a riêng lé dan tr xây näm 2019 khoãng 
39 1,7 ha và nAm 2020 khoãng 425,0 ha. 

4. Ngun vn phát trin nba & 

Dr kin các ngun vn d phát trin nhà & trên dja bàn tinh, bao gm: Phát 
triên nhà & thi.rong mai  bang nguôn von xã hi hóa cüa các doanh nghip, các to 
chüc tin diing, .v.v..; Nhà a riêng lé tir xay cüa các h gia dInh bang nguOn von tIch 
lily thu nhp cüa các h gia dmnh; Von dâu tu xây dirng nhà a xä hi chü yê ti 
nguôn vOn xã hi boa cüa các doanh nghip, cac to chc tin diving ru däi, Ngân hang 
chInh sách xã hi, .v.v... Ngoài ra, dê phát triên nhà & xâ hOi  trén dja bàn tinh, can 
tiêp tiic kêu gçi và tao  diêu kin ye qu dat sach,  ho trq chi phi xây dimg ha tang k 
thut trong hang rào dr an dê khuyên khIch các doanh nhip dâu tu các d an nba 
& xA hi cho cong nhân các khu cong nghip và các dOi tuçmg khác duqe hix&ng 
chInh sách ho trçi ye nhà & theo quy djnh. 

Dir kin ngun v6n phát trin nhâ & thuong mai  nam 2019, 2020 khoãng 
14.593,0 t ('Phy lyc 1: Các dr an dy kiên triên khai trong nám 2019, 2020). 

Ngun vn phát trin nhà & riêng lé dan tir xây näm 2019 khoâng 4.383 t' 
dông và nàm 2020 là 4.56 1 t' dông. 
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III. K hoch phát trin nhã & giai don 202 1-2025 

1. Vj trI, khu vrc phát trin nhà & 
S - - A 1.1. Khu virc thanh pho Pleiku, th! xa Ayun Pa, thi xa An Khe, thi tran 

ChtrSê 

a) Phát triln nhà & riêng lé theo quy hogch dl dáp üng nhu cu vl nhà & và 
gop phán chinh trang do thj: 

- Hoàn thin các d an quy hoach phãn khu t 1 1/2000 1am ca s& cho vic 
cong khai thông tin, các chi tiêu quy hoach kiên trüc duqc nhanh chOng, thun lcii, 
cQng nhu tiêp t11c câi each thu t11c hành chInh, dan giãn hóa các thu tiic trong vic 
cap phép xây dimg nhà a riêng lé dé ngu&i dan dâu tu xây dimg mâi, cài thin nhà & 
theo nhu câu và khã näng. 

- Tip tc hoãn thin h thng ca s&ha tng dng b dam báo theo quyhoach 
dtrçic duyt, dc bit xu tién có kê hoach dâu tu xây dmg m&i, phát triên ha thng tai 
các xA và khu vrc gân ni thj. 

- Co k hoach du tu xây dirng ca s& ha tang tai  khu we gAn các ci1m, khu 
Cong nghip dê khuyên khIch xã hi boa, các h dan dâu tu xây dimg nhà trQ cho 
cong nhãn thuê. 

b) Tp trung hoàn thiçn các dir an dang triln khai; Uu tiên pháttrie2n các dr 
an nhà & rnOl, các truc giao thông cong cong  lan và các khu vrc cO ké hogch thrc 
hiçn hç thông hg tang /c9 thut tu'o'ng ing: 

- Co k hoach phát trin dir an nhà & dng b vâi ha tang, phát trin tp trung 
dê khai thác cO hiu qua ca s& ha tang san có. 

- Thành ph Pleiku tip tic theo döi, h trçl chü du tix các dir an dâ ducic 
cOng nhn chü dâu ur và chap thun dâu tu, triên khai xây dimg, dam báo tiên d dâ 
duçic ca quan nhà ntrâc cO thâm quyên phê duyt (tai Phu luc 2: Danh tnuc các dir 
an phát triên nhà & giai doan 202 1-2025). 

- UBND thanh ph& thj xä, thj trk rà soát, xây dirng k hoach xay drng ha 
tang k5 thut, ha tang xâ hi trén dja bàn theo quy hoach dã ducic cap thâm quyên 
phê duyt. 

- Hn ch chap thun chü trucing thrc hin các dir an nba a mói khi chua có 
k hoach  xây dirng ha t.ng k thut, ha tang xã hi tuclng (mg phü hçip và dam bâo 
theo quy djnh. 

c) (Ju tiên phát IrlIn nhà & xä hi: 

Ben canh  vic thüc dy, dam bão hoàn thành m1c tiêu phát trin nhà & cho các 
di tuçlng di.rcic huông chInh sách h trçl nhâ & x hi den näm 2025 theo Chi.rang 
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trInh phát trin nhà a dA dixçic phé duyt, các khu vrc trén cn tp trung thüc dy 
them tü 05-08 dx an nhà a xâ hi'. 

1.2. Khu vi1rc th! trn thuc các huyn vã khu viyc nông thôn 

a) Phát trié'n nhà a riêng lé theo quy hogch chung, quy hoach nông thôn mái 
tçzi các xc dé dáp thig nhu cáu ye nhà a trong qua trInh do thf hóa 

- Rà soát, dánh giá hin trng sr dmg dt d quy hoch, chuyn di milc dIch 
sü d1ing dat phü hqp vâi thrc tê, nhu câu ye nhà a cüa ngu&i dan. 

- Tip tc hoàn thin các d an quy hoch (bao gm Ca quy hoach chung, quy 
hotch phân khu lam ca sâ cho vic cong khai thông tin, các chi tiêu quy hoach kiên 
true dixçic nhanh chóng, thun lcii, cüng nhu tiêp t11c cãi each thu tic hành chInh, 
dcin giãn hóa các thu t1ic trong vic cap phép xây dirng nhà ô riêng lé dé ngi.r&i dan 
xây dirng mài, cãi thin nhà a theo nhu câu và khá nang. 

- Co k4 hoach dAu tii xây dirng mói, phát trin h thng ha tang chInh, phü hçip 
vài yêu câu phát triên cüa tirng khu vrc cii the, dam bâo theo quy hoach di.rqc duyt. 

b) (Ju tiên phát trkn nhà theo dir an tgi các thj trá'n, khu trung tam tai các xâ 
và khu vtc dâ có he thông hg tang k9 thut kêt nôi dông b vói nhfrng tuyên giao 
thông chInh, phát triên các khu du ljch a kêt hQp sinh thai nghi dw5n;. Khôngphát 
triên các dir an mó'i dâu tii xây drng nhà a tqi các khu vu-c chu-a có kê hoach dâu tit 
xáy drng ha tang /c9 thuát tu-olig áng. 

- UBND các huyn, rà soát, có k hoach du tu xây drng ha tang k thut, ha 
tang xâ hi trên dja bàn theo quy hoach  dâ dixçc cap thâm quyên phê duyt. 

- Phát trin dr an nhà a m&i tai  cácthj trn, khu dan c.r nông thôn và khu vrc 
dã Co h thông ha tang k thut kêt nôi dông b vâi nhng tuyén giao thông chInh; 
các khu du ljch a ket hqp sinh thai nghi duOTig, khu do thj mai (nêu co). 

- Không thông qua chü truong phát trin dir an nhà a mài tai  cáe khu vre 
chua có kê hoach dâu tu xây dimg ha tang k5 thut tuong rng. 

2. Din tIch tang them cüa các 1oi nba & 

Tip tic thirc hin mic tiêu phát trin các !oi nhà a theo chucing trInh phát 
triên nhà a dã phê duyt. 

Di vâi các loai nhà thucmg mai,  cong vii, xã hOi  tip tiic kêu gi cac nhà du 
tu thirc hin dê dat  miic tieu cüa Chi.rng trInh phát triên nhà a dA dê ra: 

- Din tIch nba a thi.rong mai  hoàn thành khoãng 1.974.146 m2  san. 

- Nhà a cong vii hoàn thành khoãng 1.7 10 m2  san. 

Nba a xã hi không chi tap trung tai thành ph6 Pleku ma c61h khoanh vüng t?i  khu vrc thj xA An Khê, Chu 
Se... 
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-Nhà & xâ hi hoàn thành khoãng 114.294 m2  san, bao gm nhà & xA hi cho 
các dôi tuçing thu nhp thâp, can b cong chüc, viên chüc, cong nhân và ngir&i lao 
dng, nhà & cho sinh viên. 

Nhà & dan t1r xây vn là loi hInh ph bin trên dja bàn tinh, bao gm nhà & do 
ngu&i dan xây d%rng trén dat bô trI tái djnh Cu và nhà a riêng lé do dan tir xây. Tong 
din tIch san nhà & dan tir xây drng kiên hoàn thành trong giai do.n 2021-2025 là 
3.966.998 m2  san. 

• P. . 

3. Diçn tich dat de phat trien nha o 

Dira trên ci s&qu dt phát trin nhà & dn näm 2025 theo Chrnmg trInh phát 
triên nhà & và dirkiên qu dat dâ thc hin cap cho các dr an nba & giai dondên 
11am 2020. Qu dat phát triên nhà & trên dja bàn tinh giai do?n 202 1-2025 bao gôm: 

- Qu5i dt phát trin nhà & thuong mi khoâng 995,62 ha; 

- Qu9 dt phát trin nhà & xä hi khoàng 53,5 ha; 

- Qu dt phát trin nhà & cho các h thuc din tái djnh cix khoâng 75,4 ha; 

- Qu5 d.t phát trin nhà & riêng lé dan tr xây khoáng 292,0 ha. 

4. Ngun vn phát trin nhà & 

Dira trên co sà din tIch nhà a cüa các 1oi nhà &, dir báo nhu cu ngun vn 
phát triên nhà a toàn tinh giai don 202 1-2025 nhi.r sau: 

- Ngun vn phát trin nhà a thucmg mai  khoãng 11.227,0 t' dng; 

- Ngun von phát trin nhà a cong vii khoãng 8 t' dng; 

- Nguôn von phát trin nhà & xã hi khoãng 526 t' dng. 

- Nguôn vn phát triên nhà a cho ngu&i nghèo khoâng 876,42 t dng (Tng 
so h nghèo da chiêu khó khän ye nhà & 14.607 h, so tiên dir kiên 60 triu dông/ 
can). 

- Nguôn vn phát trin nhà & dan tir xây bao gm nhà & do ngu&i dan tir xây 
drng trên dat di.rcic bô trI dê Tái djnh Cu và nhà & riêng lê dan tçr xây, tong nhu cau 
khoãng 32.05 5 t dông. 

(So b danh myc các dy' an nhà & triJn khai trong giai dogn 202 1-2025 tgi 
phán Phy lyc 2). 

IV. Giãi pháp thirc hin 

BANG 2: CAC CONG VIC CV THE CAN U'U TIEN TRIEN KHAI TRONG 
GIAI DOAN  DEN NAM 2025 

STT Nçi dung cong viçc Don vi chu 
tr Don v phoi hçrp Yeu cau thyc hiçn 

1 

Xây dmg cci ch thrc hien du 
tu dr an phát triên h tang k 
thu.t và h tang xà hOi  gàn kêt 
di.r an nhà i vâi hInh thirc hqp 
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tác cong ttr (PPP) - BT thanh 
toán bang tiên sir ding dat dr 
ánnhàâquadugiá. 

1.1 

Xây dmg ni dung cc ch barn 
sat quy dlnh tai Quyt djnh s 
23/201 5/QD-TTg ngày 
26/06/2015 cüa ThU tuàng 
ChInh phU và Thông tu so 

183/2015TF-BTC ngày 
17/11/2015 cUa B Tài chinh 

Sâ Tài chInh 

Si Xây dirng, Si 
KHDT, Si 

GTVT, Sâ Giáo 
diic, SG Y te, So 

Van hóa Th thao 
và Du ljch, 

UBND cAp huyn 

Thang 12/2019 trmnh 
UBND tinh to chüc 
1y kMn và phê 

duyt 

1.2 

Thit 1p danh mjc tru tiên giai 
doan den nam 2020 các dir an 
du tu h tng cUng d kin 
qu dAt kêu gçi du tu gän lien 
trên dja bàn huyn, thành ph 

Sâ Kê hoch 
và Du tu 

S& Xây drng, Sâ 
Tài ChInh, Sâ 

GTVT, Si Giáo 
diic, Sâ Y t Sâ 

Van hóa Th thao 
và Du ljch, 

UBND cAp huyn 

Cong bô cong khai 
trong tháng 12/20 19 

2 

Xây dirng Quy ch pMi hcip 
kiêm tra, giárn sat thrc hin 
quy hoach, d xuAt Co ch phôi 
hcip xr 1 nhtthg vi pham trong 
th1rc hin quy hoach 

Sâ Xây dirng 
Sâ K hoach Du 
tu, Sâ Tài ChInh, 
UBND cAp huyn 

Hoàn thiçn lay 
UBND 

ti phê duyt truàc 
tháng 12/20 19 

3 
Lp Quy hoach xây dirng vUng 
tinh và Chucrng trinh phát triên 
do thj cUa tinh 

S Xây drng 
Sâ Ké hoach Dâu 
tir, S?r Tài ChInh, 
UBND cAp huyn 

Hoàn thin và t6 
chIrc lAy kMn cac 

bi.râc trong Qu 
112020 

Xây dirng co ch h trq các hO 

gia 
dmnh thuOc  din khó khän, 

nba ô xuông cap không CO khã 
nang tir cãi tao  chinh trang. 

4.1 
Xây di,rng co ch theo hurng 
h trcr lài suAt vay v6n câi tao  
chinh trang nha a 

Sâ Tài ChInh 
Sâ Xây drng, Sâ 

KHDT 
Roan thin trong 

Qu' 112020 

4.2 

Rà soát các hO gia dinh cO nba 
a thuc din thiêu kiên cô, dcm 
so trên dja bàn tinh; Lp danh 
sách tnt tiên h trçl trong giai 
doan dn nam 2020 

So Lao dng 
Thixong binh 

va Xà hOi 
UBND cAp huyn 

Hoàn thin trong 
Qu 112020 

5 

Cong b6 danh miic qu dAt kêu 
gçi dAu tu b sung; cong b 
danh mi,ic, vj trI các khu virc 
c.n chinh trang cái tao  và t6 
chüc lAy ' kiên ngi.rOi dan v 
phuong an thirc hin cái tao, 
bô trI tái dinh Cu 

SO Xây drng UBND cAp huyn Hoàn thin trong 
Qu 11/2020 

6 
Xây di,rng phucing an kin toàn 
bO may quãn 1 vU phát trien 
nba 0 cap tinh và cap huyn 

SO Ni yi•1 
SO Xây drng, 

UBND cap huyn 

Trinh UBND tinh 
xem xét phê duyt 
trong Qu IV/2019 

' 
TrInh UBND tinh chAp thun 
du ti.r các dir an nhà 0 d cung 

Ban QL các KCN 
tinh, SO XD, SO 

Th%rc hin trong 
pham vi quyn han 
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cap san phm trong giai don 
sau 

KHDT ducic giao 

8 

T chüc kim tra, giám sat 
hoc yêu cu báo cáo theo djnh 
k hoc dt xut các dr an nhà 
o dâ thrçxc cMp thun dau tu 

Sâ Xây dirng 
Si Tài ChInh, Sâ 

KRDT 

DjIIh k' vào tháng 3 
và tháng 9 hang nm 

và dot xut 03 1.n 
trong näm 

Kêu gçii các th chirc, cá nhan 
tham gia h trç' cac h gia dInh 
khó khän thirc hin cM tao, xây 
mâi nâng cao chat hrcmg flha 0 

S&LDTBXH 
lam dâu m,i 
lien h, phi 
hcrp VOl ' 
banMttrn 

quc Vit 
Nam tinh 

Phãn dâu den bet 
- näm 2020 ho trç 

50% h gia dinh có 
nhà a thuc din dcm 

so nang cao chat 
lucng nhà a 

10 
T6ng hcip và báo cáo UBND 
tinh ye kêt qua th1rc hin k 
hoach phát triên nhà a 

Sa Xây dirng Tháng 12 hang nàm 

1. Hoàn thin h thng cr ch chinh sách 

Trit d thrc hin nguyen tc ch.p thun d.0 tr phát trin dir an nhà khi h. 
tang k5 thut và ha tang xã hi có the dam bâo dáp 1mg. 

Dy manh  chInh sách du tu dr an phát trin ha thng k thut và ha tng xã hi 
gän kêt dir an nhà vâi hlnh thic hqp tac Cong tix (PPP) hInh thüc BT thanh toán 
bang tiên sr diving dat dir an nhà & qua dâu giá. Thiêt 1p danh miic u'u tiên các dir an 
dâu tu ha tang cüng dir kiên qu dat gàn lien trén dja bàn các huyn, thj xâ, thânh 
phO nhäm cong khai kêu gci dâu tu. 

Tip t1lc câi cách thU tc hành chInh trong vic dAu tu xây dirng phát trin nhà 
theo hi.ràng don giãn boa thU t1ic, dê th1rc hin và rUt ngän thai gian, lien quan den 

vic chap thun chU truong, cho phép dâu tu, thâm djnh thiêt kê co S, thiêt ké k5 
thuQt, giao dat, cap phép xây dirng. 

2.Giãiphápvdt& 

Xác djnh rO vj trI và Un tiên st'r diing qu d.t sach  do tinh dang quán I d thirc 
hin các d1r an nhà xä hi bang nguôn von ngân sách; Tinh trVc  tiêp dâu tu xây 
dirng hoc to chUc dâu thâu hra chçn dcin vi thirc hin xây dirng theo hInh thUc BT 
thanh toán bang qu5 dat. 

Rà soát, b trI qu dt 20% dt i trong các dir an nhà thrnmg mai  trên 10 ha, 
dê thUc day triên khai dâu tr xây dirng, tao  1p qu nhà & x hi tai  khu v1rc do thj 
cUa tinh; trong trtr&ng hçip chU dâu tu không triên khai hoc chm triên khai thirc 
hin theo tin d dâ di.rçic phê duyt, thirc hin thu hôi và giao các nhà dâu tu Co 
nàng 1irc d triên khai dâu tu xay dirng, tránh lang phi qu dat. 

Trong qua trInh thirc hin thU tic cp Giy chUng nhn du t'tx cho dr an xây 
dirng và kinh doanh ha tng khu cong nghip, nhà dâu tu xay dçrng và kinh doanh 
kt c.0 ha thng khu cong nghip phãi báo CO co quan cap Giây chUng nhan  dâu tu 
phirnng an giái quy& nhà a cho nguai lao dng. 
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,. .. . x 3. Cac giai phap ye von 

Cong khai rninh b?ch  thông tin v danh miic, quy mô dir an, hra ch9n chU dâu 
tu de thu hiit nguôn von dâu tu trong và ngoài nuâc. 

Sà diing hiu qua ngun vn ngân sách thu diicic tr các chü du tu dir an nhàâ 
thi.rong mai,  khu do thj co quy mô duói 10 ha, thirc hin phi.rcrng thüc np tiên 
tucing duang giá trj qu dat xây dirng nhà & xA hi (20% dat &) dê phát triên nhà & 
xâ hi trên dja bàn tinh. 

Sir diing ngun vn dâu tu nr ngân sách (thông qua hInh thic min, giãm tiên 
sü ding dat, lien thuê dat, ho tr giãi phóng mt bang, dâu ttr h tang k thut trong 
và ngoài hang rào dir an... cho các dr an xây dirng nhà & xã hOi)  dê hO trq nhà & 
cho cac dôi tuçmg duçic huâng chInh sach h trçi ye nhà & xã hi, lam co s& dê xây 
dmg ké hoach huy dng các nguôn liic dâu tu. 

Huy dng van, hcip tác du tu vâi ngu&i dan d phát trin nhà & dc bit là cac 
ho dan trong din giâi tOa bang hInh thirc gop dat, gop nhà, von dê nhn igi tüc 
bng san phãm. 

Khuyn khIch ma rng quy mô, s hrqn cüa các hOi  tü thin và qu tmnh 
thuang tai  các huyn, thj xâ, thành phô nhám bô sung kinh phi thirc hin hO trçl dôi 
v&i h gia dInh nghèo và h gia dInh ngu&i có cong trong vic cai t.o, xây mâi nhà 
a. 

4. Giãi pháp v kin trüc, quy hoch 

Xây dirng và ban hành quy ch quãn 1 quy hoach,  kin trüc, trong do quy djnh 
phân khu cho vic xây dirng nhà & cüa ti.irng nhOm, loai nhà a ti khu vrc dOthj và 
nông thôn d lam co s& d các ca quan quãn 1 nhà nithc và chmnh quyên dja 
phi.rang quãn l quy hoach  và dâu ti.r xây dirng theo dan vj hành chinh. 

Dành qu5 d.t cho vic phát trin nhà & dam báo phü hqp vài quy hoach,  k 
hoach sir diing dat, quy hoach  chung xây dmg và quy hoch phân khu dA duqc phé 
duyt, trong do dc bit quan tam tâi qu5 dat, qu nba & dê bô trI tái djnh ci.r phiic 
viii cho nhu câu xây dimg cc' s& ha tang và chinh trang do thj. 

5. Giãi pháp h trçt nba & cho các nhóm di tu'çng dLrçYc htr&ng chInh sách 
h trçrvnhà &xã hi 

a) Du ti.r xay dirng nhà a xâ h0i  cho cong nhân 

- Hoân chinh và sam trin khai thirc hin D an "D&u tu xây dirng các thit ch 
cüa cong doân tai các khu cong nghip, khu chê xuat", dau tu xây drng nhà & liru 
trü cho cong nhân, nhà tré, siêu thj và các cong trInh vAn hóa, the thao,v.v., d nâng 
cao d&i song cOng nhân trong các khu cOng nghip. 

- Nghiên cüu thI dim cc' ch thirc hin quy dnh doanh nghip có sü diing lao 
dng trong các khu cOng nghip phãi dóng gop Içi tcrc dê tao 1p qu dAu tix xây 
dmg nhà & luu trO cho cOng nhân. 

12 



- Giâi thiu dja dim, tao  diu kin trong vic h trçi, bi ththng, giâi töa và tái 
djnh Cu dôi vài dir an phát triên nhà a xâ hi trong do có nhà a cong nhân. Day 
manh to chcrc kiêm tra, hi.ràng dk các co sâ kinh doanh nhà trQ cái tao,  nâng cap, 
chinh trang nhà tr9 dam bào các diêu kin tôi thiêu ye sinh boat cho cong nhân, 
nguai lao dng tai  các khu cong nghip. 

b) D.0 tu xây dirng nhà a x hi cho sinh vién 

- Thirc hin xä hOi  hóa, khuyn khIch cac ci sâ dào tao  trrc tip du ti.r và kêu 
gi các nhà dâu tix xây dirng nhà a xâ hi dê cho sinh viên thuê. 

- Xem xét m& rng chInh sách h trçl cho vay di vai các hO gia dInh, cá nhãn 
dâu tu xay dirng mói hoc süa chüa, cãi tao  nba trç cho cong nhân, ngu?i lao dng, 
sinh viên thuê thuê trên dja bàn tinh dat  chuân theo quy djnh. 

- H trq thông qua vic d.0 tu ha tng k& ni vâi các Co s dào tao,  các khu 
nhà a xä hOi  cho sinh viên và các khu nba tr9. 

c) D.0 tu xay d%rng nhà a xa hOi ngu?ii thu nhp thp, hO nghèo tai  khu virc do 
thj; can bO cOng chüc, vién chrc; lirc hrqng vu trang,... 

- Thirc hin da dng bOa các phuong thüc du tu xây dirng nhà a xã hOi  cho 
ngix&i thu nhp thâp, chü yêu si'r ding vOn ngoài ngân sách; ixu tiên sr diing vn 
ngân sách dê dâu tu xây dirng các nba & xã hOi  thuOc s& hiru nhà nu&c d cho thuê; 

- Xây d%rng co' ch quy djnh c1i th trách nhim cüa chü du tu các dirT an nba & 
thuong mai,  khu do thj trong vic bô trI qu dat 20% dê thirc hin du tu xây d1rng 
nhà & xãhOi phü hçp vâi quy djnh cüa Lust  Nba a. 

- Dôi vOi doi ti.rqng là can bO,  cong chrc, viên chüc hu&ng luong tr ngân sách 
(co thu nhp thap); ngu&i thu nhp thâp khu vlrc do thj neu gp khó khAn v nba a 

thI duqc giãi quyêt theo huâng: 

+ H trq trl:rc tip: Cho vay uu dãi hoc báo länh v vn di vài ngtr&i mua 
hoc thuê nhà. 

+ H trçl gián tip: lfu dAi thu& phi,. .. cho các doanh nghip du tu xây dmg 
nhà & di dôi y&j vic khOng chê ca tiêu chuân ye can hO, ye giá cho thuê,... 

+ Nhà nuâc trirc tip du tu vn d tao  1p Qu nhà a nhm giãi quy& các thu 
câu ye ch a cho các dôi tucmg chInh sách xâ hOi  theo hInh thüc bàn trâ dan hoc 
cho thuê. 

d) Khuyn khIch phát trin I°ai  hInh nhà a nhà & thuong mai  giá thp và nba a 

cho thuê 

- iJu tiên phát trin nhà a thuong mai  giá thp Va nhà & xã hOi  cho thuê d dáp 
rng thu cu rat ion ye nba a cho ngu&i thu nhp thâp tai  khu  virrc  dO thj, cOng nhân, 

ngu&i lao dng tai  các khu cong nghip trên dja bàn tinh duqc thuê, thuê mua. 

- ifu tiên, h trq các chü du tu dirr an nhà a xa hOi duc tip cn các ngun 
v6n vay uu dAi dê xây drng nhà a xã hOi  cho thuê. 
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- ThI dim các ci ch cho phép các dir an nhà a thi.ning mai  giá thp và nha a 
cho thuê &rçYc dóng tin sü dung dat hang nám dé giám áp hrc tài chInh cho chU du 
tu. 

6. Giãi pháp phát trin th trirô'ng nhà & và quãn I sir dtjng nhà & 

Tang cithng vai trô cüa các Ca quan quàn l nhà rnr&c trong quân 1 thj tru?mg 
bat dng san dc bit là phãn khüc nhà a thông qua vic hoàn thin xây drng h 
thông thông tin ye nhà a và thj tnr?mg bat dng san theo Ngh djnh so 
117/201 51ND-CP ngày 12/11/2015 cüa ChInh phci ye xây drng, quân 1 và sü d%ing 
h thông thông tin ye nhà a và thj trtr&ng bat dng san. Qua do, thrc hin phê duyt 
các dr an phát triên nhà a dam bâo phü hqp vâi nhu câu và tInh khâ thi trong 
phuang an triên khai thrc hin. 

Khuyn khIch sir hcip tác gitta chü du tu và ngân hang d dam bão ngun vn 
triên khai dâu tu' xây dirng các dir an cüng nhu h trçi cho vay von vai nguii mua 
nhàtai dirán. 

Khuyn khIch các nhà du tu nuâc ngoài du tu vào linh virc bt dng san cao 
cap nhix khách san,  khu nghi dt.ro!ng, can h cao cap và h tang các khu cong nghip 
cn von du tu lan cling nhu các khu do thj 1cn mang tInh dc thu. 

7. Giãi pháp v cong ngh 

Khuyn khIch thi& k và áp diing mô hInh nhà a sir dirng näng 1uqng sach, 
näng krc'ng tái tao.  Xem xét ban hành thiêt ké mâu nhà ir phir hçip v&i khu v1rc 
thu&ng xuyên chju ành bâi thiên tai, l€i liit. 

Co chInh sách u'u dâi, h trq cho các doanh nghip san xut, kinh doanh, nhp 
khu vt 1iu, thit bj xây drng nhà a hin dai,  sir dung tiêt kim näng krqng và than 
thin vâi môi tru&ng nhtx 4t 1iu khOng flung, 4t lieu tái chê. 

V. Ti chfrc thirc hin 

1. Trách nhim cüa các sir, ban, ngành 

1.1. Trách nhim cüa sa Xây dirng 

- Chü trI, phi hçp v&i UBND cp huyn và các sa, ban, ngành cO lien quan triên 
khai thirc hin ke hoach phát triên nhà a; huang dan, don dôc và giâi quyêt nhüng khó 
khän virâng mac trong qua trInh th1rc hin theo thâm quyên và báo cáo UBND tinh xem 
xét, quyêt djnh dôi vai tnthng hqp vu9t thâm quyên; tong hcip báo cáo UBND tinh kt 
qua thrc hin theo djnh k' vào gilia qu IV hang näm; 

- D xut phuang an kin toàn th chirc b may quân 1 và phát trin nhà cüa 
tinh và cüa các cap huyn dam bão diêu kin và näng hrc thirc hin trInh UBND 
tinh xem xét, quyêt djnh; 

- Tip nhan các thông tin, dlt 1iu v nhá a yà thj truYng bt dng san do các ca 
quan, to chirc, cá nhân cung cap dé tIch hqp, cp nht bô sung các thông tin vào Ca 
sir dir 1iu ye nha a và thj truing bat dng san; 
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- PhM hqp vOi S& Lao dng, Thuong binh và Xâ hi 1p k hoach xây d%rng 
nhà & hang näm cho các doi tuçlng chInh sách, ngu&i Co cong v&i each mng, hO 
nghèo; 

Chü trI, phi hçTp v&i các sâ, ban, ngành có lien quan rà soát thu cu nhà 0 cüa 
các dôi ttrqng can bO cong chüc, viên chirc; s5 quan, quãn nhán chuyên nghip; 
cong than, ngi.thi lao dng tai  các doanh nghip trong và ngoài các khu cong 
nghip; sinh vien, h9c sinh; kêu gçi dâu ttr xây dirng các dii an nhà & xâ hOi  dê dáp 
üng cho các dôi tuclng cO thu câu; 

- T chirc kim tra, giám sat, yêu cu các dja phwmg và chü du tu báo cáo 
theo djnh k' hoc dOt  xuât cac dir an näm trong danh mvc  dlgT kiên hoàn thin V CáC 

dr an mOi ducic chap thun dâu tu. 

1.2. Trách nhiêm cüa SO Tài chInh 

- PMi hçip vOi SO K hoach và Du tu tham mixu vic b trI k hoach  vn phát 
trién nhà 0 hang näm; 

- Chü trI phi hqp vOl các sO, ban, nãnh có lien quan xây dirng cci ch thirc 
hin chmnh sách dâu tu dir an phát triên ha tang k5 thu.t vá ha thng xã hOi  gàn kêt dir 
an nba & vOl hInh thirc hçp tác cOng tu (PPP) — hlnh thüc BT; 

- Chü trI, phi hqp vOl SO Tài chInh, SO K hoach  và Du tu xây dirng khung 
giá cho thuê, thuê mua nhà & xâ hOi  trInh UBND tinh quyêt djnh. 

1.3. Trách nhim cUa SO K hoach và Du tix 

- ChU tn, phi hçp vOl SO Xây dirng va các c quan, don vj lien quan xây 
dirng, bO sung, cp nht các chi tiêu trong kê hoach  phát triên nhà vào Quy hoch 
phát trién kinh té xA hOi  tinh den näm 2020, tam nhIn den näm 2050 và k hooch 
phát triên kinh té - xã hOi  hang nãm cüa dja phixcmg. 

- Phi hqp vOl cac SO, ngành lien quan và UBND các huyn, thj xâ tham muu, 
lông ghép các nguOn vOn dé thirc hin Kê hoach. 

- Phi hqp cung cp thông tin v tlnh hInh mOts  dir an bt dng san d c.p 
nht vào Co sO dft lieu chung ye nhà 0 và thj tnr&ng bat dng san cUa tinh. 

1.4. Trách nhim cüa SO Tài nguyen và Môi tri.rOng 

- Chü trI, phi hçp vOl SO Xây dmg can dé,i qu dt phát trin nhà 0 và chun 
bj qu5 dat xây dirng nhà & xã hOi  phü hçip vOi kê hoach  phát triên nhà 0 tinh dircc 
phê duyt; 

- Phi hçip vOl SO Xây dimg, SO K hoach và Du tu, rà soát qu dt dâ giao 
cho các chü du tu d du tu xây dirng nba & xä hOi,  tham mixu cho UBND tinh thu 
hi Mt di vOl các dr an chm triên khai hoc không thirc hin dé giao cho các chü 
Mu tu khác thirc hin dáp Ong yeu câu tiên dO; 

- Ph& hcip cung cp thông tin v tInh hlnh giao djch Mt 0 d cp nht váo Co 

sO dü lieu chung v nba a và thj truOng bat dOng san cUa tinh. 
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1.5 Trách nhim cüa Sâ Lao dng - Thuang binh và Xä hi 

Chü trI, phM hqp vài các Sâ, ban ngành Co lien quan, UBND cp huyn va 
M.t trn To quôc tinh rà soát nhu câu nhà a cüa các h chInh sách, nguñ cO cong 
vai each mang, h nghèo can ho trg nhà & cho trInh UBND tinh phê duyt. 

1.6. Trách nhim cüa Si Giao thông Vn tãi 

Phi hcp CC ca quan, dan vj có lien quan trong vic phát trin mng lithi giao 
thông nhàm thiic day phát triên các dir an nhà &. 

1.7. Trách nhim cüa Ngân hang ChInh sách xâ hi 

- ChU trI, phi hçp vâi S? Xây dçrng, S Lao Dng Thuang binh va Xã hOi 
tham gia quãn 1 nguôn von và quân 1 vic si'r ding nguôn von dê phát triên nhà & 
xã hôi cho các các h chInh sách, ngrai cO cong vói cách mng, h nghèo; 

- Thirc hin huy dng tin gCri tit kim cüa h gia dInh, cá nhân trong nuâc d 
cho các dôi tirçlng xä hi có thu câu mua, thuê mua nhà a xä hi vay vâi läi suât ixu 
dài và th&i han  vay dài han. 

1.8. Trách nhiêm cüa Ban Quãn l khu kinh t tinh 

- Ph6i hyp vói Sr Xây drng và các ca quan CO lien quan dánh giá, xác dnh thu 
cau ye thà a cüa cong nhán, nguri lao dng lam vic tai  các KCN dê cO ca sâ 1p và 
trién khai các di,r an phát triên nba a dành cho cong than KCN; 

- Chü trI, phM hçip vai cac S&, ngành có lien quan trin khai thrc hin D an 
"Dâu tu xây drng các thiet chê cüa cong doàn t?i  các khu cong nghip, khu chê xuât". 

- Chü trI thc hin thu tiic chp thun d.0 tu các dir an nhà a thuc phm vi 
khu cong nghip, khu chO xuât trong phm vi quyên han  duçic giao. 

1.9. Trách nhiêm cUa Cuc Thug tinh 

- Phi hqp vâi Sâ Xây dmg trong vic cp nht thông tin vào co sà dir 1iu v 
nhà & và thj tnr&ng bat dng san trong pham vi quyên hn duc giao. 

1.10. Trách thim cüa các S&, ban, ngành khác có lien quan 

- Các sa, ban, ngành khác có lien quan can c1r theo ni dung Cong vic trong 
pham vi quyên han  duçic giao phôi hçp thirc hin cüng các don vj duçxc giao chü tn. 

2. Trách nhim ella UBND cp huyn 

- T chc, chi dao  trin khai k hoach  phát trin nhà a và thirc hin quàn l 
nhà nu&c ye nba & trên dja bàn. Tong hp ket qua thirc hin kê hoach  phát triên nba 
trên dja bàn và gui 5& Xây dirng dê báo cáo UBND tinh theo djnh k' ho.c dt xut; 

- T chüc thu thp thông tin, dü'liu v nhà a và thj truang bt dng san trong 
phm vi quàn l trên dja bàn và gui ye Sâ Xây drng dlnh  k' hang qu5' hoc dt xut 
khi có yêu câu; 
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TM. UY BAN NHAN DAN 
jc;7 CHU T!CH 

HU TICH 

Bong 

- Rà soát và hra chQn qu dt phü hçip quy hoch d gith thiu dja dim thrc 
hin các d an phát triên nhà &, gi.'ri ye Sâ Xây dirng dê tong hçp và báo cáo UBND 
tinh; 

-T chüc cp phép xây ding nhá i ti khu virc do thj theo phãn cp thirc hin 
và phôi hçp vâi Sâ Xây dimg thirc hin kiém tra, giám sat vic thirc hin xây dmg 
nhà a sau cap phép, xir 1 các tnrmg hqp xây dirng nhà trái phép, không phép 
theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

- Thirc hin quãn 1 xay drng nhà & ti khu virc nông thôn trên cc s& nu 
không xin cap phép thI phái thông báo cho chInh quyên dja phung và cam kêt thic 
hin xây d%rng nhà a dung trên data thuOc  sâ hUu hqp pháp. UBND nhân dan cap 
huyn chju trách nhim tong hqp so 1iu ye tInh hInh xây dimg nhà a khu vrc nông 
thôn do UBND các xâ báo cáo. 

3. Trách nhiêm cüa chü du tir dir an nhà r 

- Trin khai thirc hin các dr an phát trin nba theo dáng ni dung và tin d 
dâ duqc phê duyt; 

- Xây drng k hoch và 1 trInh thirc hin di vai khu dt du tu. Khn trumg 
triên khai các thu tic dâu tis xây diing theo dung quy djnh; nghiên ciru nguOn von dê 
xây dmg c11 the 1 trInh, tiên dO thrc hin dê dam bâo tuân thu các quy djnh ye 1p 
dir an dâu tu theo quy djnh. 

- Thtrc hiên báo cáo tin do du an theo djnh k' hoc dOt  xut lam cAn ci'r dánh 
giá kêt qua triên khai kê hoch phát triên nhà ; 

- Tuân thu các quy djnh cüa pháp 1ut v xây dirng, nba a vâ kinh doanh bt 
dng san. 

Trong qua trinh trin khai thirc hin K hoch nu có khó khAn vu&ng m.c, các 
Sâ, ngành, UBND các huyn, thj xA, thành phô và các ca quan Co lien quan kjp thai 
phân ánh ye S&/Xây/drng dê ducrc hrnrng dan xà 1 hoc dê xuât UBND tinh xü 1 
theo quy djnh.I/1/ 
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Phu inc 1 
CAC Di)' AN DI)' MEN TRIEN KHAI TRONG NAM 2019-2020 

(/cèm Kê hoichphát triên nhà a tinh Gia Lai nám 2019, 2020 và giai doan 2021-2025 
phê duyt tzi Quyet djnh so /QD-UBND ngày /8/2019 cüa UBND tinh Gia Lai) 

wo7i2 mai. du- an vhát tridn do thi có ki hiêu (*) 

STT Dia dim 

Qu r mo 
(ha) 

Dir kin tang 
von dan tir 
ha tang va 

GPMB 
(t ding) 

Ghi chü 

Ten dir an 

Tong din 
tIch dir an 

Nhà 
TM, 

Nhà do 
thj 

Diên tIch 
dat O' 

thirong 
mi 

Din tIch dat 
nhà ö' xa hi 

Toàn tinh 1.642,53 1.153,33 213,82 27.636,00 

I Thành ph Pleiku 

1 
Khu dan cu du&ng Nguyn 
Van Linh * 

Phtrng Trà Ba, Ia 
Kring, HOi  Phü 39,74 3 9,74 13,46 2,74 1.500 

2 

Khu dan cu duing Nguyn ChI 
Thanh (Trong do cO khu 8,Oha 
)* 

XA ChuHDRông vâ 
phu&ngTràBa 56,8 56,8 32,24 5,86 1.500 

3 

Khu dan cu phIa Tây cu s6 3, 
phu?mg Thông Nhât, thành phô 
Pleiku (du an Khu do thj 
duOng 17/3 n6i dài)* Phung Thng NMt 73 73 1.000 

D an xây dirng t hcip khách 
sn, siêu th va nhà ph6 thi..ro'ng 
mai (ti dirng Nguyn Van 
Cü)' PhungIakring 3,1 3,1 0,9 

Np tin vào 
ngân sách bang 

tiên (20% qu dat 
a) 800 4 

5 
Khu do thj duong Ton ThAt 
Thuyét và dcc suôi Ia Linh* 

Phuäng Hoa Lu, 
Thông Nhat 99,22 99,22 25,24 5,47 2.000 7),, , 



S1'T Ten dir an Dia diem 

Quymo 
(ha) 

Diykiêntông 
von dâu tir 
ha tang va 

GPMB 
(t dông) 

Ghi chu 

Tong din 
tIch di1 an 

Nhà 
TM, 

Nhà do 
thi 

Din tIch 
dat & 

thiroiig 
mai 

Din tIch dat 
nhà & xã hi 

6 

To hap siêu thi nôi that va khu 
dan cu rnài, 51 L' Nam Dê, 
thành phô Pleiku* Phtr&ng Trà Ba 3,84 3.84 1,6 

Np tiên vão 
ngãn sách bang 

tiên (20% qu dat 
a) 300 

7 Khu Suôi Hi phü doan 3* 
Phung Hoa Lu, 

Ph,i Dông 49,9 49,9 14,4 3 1.2 13 

8 Khu dan cu Tiên San 3 Xã Tan San 8,29 300 

9 Khu Ming nüi li:ra âm* PhtrOng Hoa Lu 12,8 12,8 5,3 1,1 1.500 

10 
Khu L' Tier Tr9ng Va vüng phii Phung Thy San, 

1-IoaLtr 32 32 12,8 2,56 1.200 

11 

Khu d cu Bchi huy b di 
biën phOng, to 13, phuäng 
Diên Hông Phuang Diên Hông 1,5 40 

12 

Khu ha tang và dan cu H)i 
Phü thuc QHPK suôi Hi Phü 
* Phuang HOi  Phü 9,8 9,8 4,98 

Np tiên vào 
ngãn sách bang 

tiên (20% qu dat 
0) 500 

13 
QHCT XD khu d cu xA 
ChuHDrong Xâ Chu HDrông 32 300 

14 
Khu dan cu mth Thông Nhât 
du&ng Yet Kiêu P. Th6ng Nhât 1,72 0,9 

Np tiên vâo 
ngân sách bang,  

tiên (20% qu dat 
0) 150 
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7 
f 

. fP 

d - /. .7 
01adiêm 

Quy mo 
(ha) 

Dir kiên tong 
vôndâutir 
ha üing và 

GPMB 
(tdong) 

Ghi chü 

Tong din 
tIch di an 

Nha 
TM, 

Nba do 
thi 

Diçn tich 
dat & 

thirong 
mii 

Din tIch dt 
nhà & xã hi 

15 
Khu HSLAND, di.thng L Nam 
Dê* P. Trà Ba 7,01 7,01 3,5 

Np tiên vào 
ngân sách bang 

tin (20% qu dat 
a) 800 

16 
QH khu dan cir Trà Da giai 
doan 2, xã Trà Da XA Trà Da 23,82 Dat tái djnh cit 350 

17 
Khu nhà ô xa hi — khu CN 
TràDa XãTràDa 12 12 1.000 

18 Khu do thj TMS Diên Phü* Xã Diên Phü 190 190 1000 

19 Khu do thj TMS Chi Lang* P. Chi Lang 90 90 500 

20 Khu CK54* XãTràDa 115 115 2.139 

21 
Khu khách san,  thing tam mua 
sm phirc hcxp* 

Dithng TrAn Hung 
Dao,  Hung Virong. 

thành phô Pleiku 0,339 0,339 300 

22 
Nhà a cao thng kát hçp thuong 
mai djch vii* P. Phü Dong 0,669 0,669 300 

23 
Dir kin quy mô nhã a TM 
trongcacdiranh n hcxp* 5 5 5 50 

24 
Khu nhà ô xa hi Cim cong 
nghip Pleiku Xã Diên PhU 0,4 40 

25 Cacdránquymonho1êkhac 10 100 

Ting cong 877,95 788,22 120,32 32,73 18.882,00 
II Th xã An Khê 
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STT Ten dtr  an Da diem 

Quymo 
, a, 

Dir kiên tong 
von dâu tir 
h tang va 

GPMB 
(t dông) 

Ghi chu 

Tong din 
tIch dir an 

Nhà 
TM, 

Nba do 
thi 

Diên tjch 
dat r 

thirong 
mai 

Din tIch dat 
nhà & xa hi 

1 Khu do thj Phtr&ng An Phü* Phir&ng An Phü 17,5 17,5 7 Không b trI - 163 

150 2 Khu do thj phu&ng An Tãn* phuO'ng An Tan 16 16 6,4 Do thj loai IV 

3 Các dr an quy mô nhO lé khác 5 50 

Tong cng 38,50 33,50 13,40 - 363,00 

III Huyn Oak Doa 0 

1 Cho và dan ctr xa Trang Xã Trang 0,43 4 

4 2 Chq và dan cu xa Dak Krong Xã Dak Krong 0,43 Khu dan Cu nông thOn 

3 
Khu dan cu thj trAn di Nam 
Yang Xà Nam Yang 1,05 10 

4 
Khu dan cu thj trAn Dak Doa 
(TTHC) TT. Dak Doa 36 23 15,6 

Không b6 tn - 
Do thj 1oi V 550 

5 

Khu nhà 0, biêt thr thuc khu 
phrc hçip (Khu A - närn 
2019) TT. Dak Doa 30,7 30,7 10,4 

Không bô tn - 
Do thi lo?i V 420 

6 Khu trung tãmxã Dak Smei Xã Dak Scimei 1 9 

14 7 Khu d cu TuHLong, xa Glar Xã Glar 1,5 Khu dan cu nOng thôn 

8 Khudân cu n ithitrAn* ThitrnDakDoa 3 3 KhôngbtrI-Dôthj1oiV 28 

9 Chçi dAu mi và dn cu Xã Kdang 9,4 83 

9 10 
Khu dan cu thôn Ha LOng, xA 
K'Dang Xã Kdang 1 Khu dan cu nông thOn 

11 
Khu dan cii thi trAn di Nam 
Yang 

Thj trn Dak Doa và 
xa Nam Yang 6,4 KhOng bô trI - DO thj 1oi V 60 
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* ,?  ê& dir an 
- 

Dia diem 

Quy mo 

Dwkintng 
£ ). VOfluaUiU' 

h tang và 
GPMB 

(t dng 

Ghi chü 

tfChdy!1D 

Nhà 

Nhàdô 
th1 

Din tich 

thiurng 
mai 

nhàxã hi 

12 

Trung tam hành chmnh, khu dan 
cu các xA: Adak, Glar, Hneng, 
Ia Bang, Ha Bâu, xA Trang, 
Dak scimei, Dak Krong, Nam 
Yang. 

các xA: Adok, Glar, 
Hneng, Ia Bang, Ha 

Bâu, xa Trang, 
Daksarnei, 
DakKrong 20 Khu dan ctr nOng thôn 186 

13 

Khu nhà a, bit thr thuOc khu 
phic hqp (Khu B, khu C - 
Nãm 2020)* TTDakDoa 75,12 75,12 30,1 800 

14 
Nhà O thuc khu phrc hqp 
(khu du ljch sinh thai, TDTT)* XA Glar 83,95 83,95 3.000 

15 Ch Trung tam — Khu B* TT Dak Doa 0,3 0,3 15,5 

16 
Khu Thuang mai  djch vi van 
phOng * TT Dak Doa 0,2 0,2 15 

17 Khu dan cu Lê H6ng Phong Xã Nam Yang 0,2 4,5 

18 San golf Ti' Däk Doa 197 1.900 

19 
Dr an siêu thj và khu dan cu 
thj trân Dak Doa* Thj trân Dak Doa 1,2 11 35,00 

20 
C%im cong nghip và tiêu thu 
cong XAKdang 30,43 1,5 12,00 

21 Các dr an quy mô nhO lê lchác 5 50 

Tng cong 504,31 228,77 56,10 - 7.209,00 

IV Huyn Chir Prong 

I Khu dãnctl dôthj* 
Quy hoaCh khu dan 

cukhuvrcl 15 15 38 



Srr Ten d!r  an Dia dim 

Quy mo 
a) 

Dir kin tang 
vn du hr 
h tang và 

GPMB 
(t dng 

Ghi chá 

Tong din 
tIch diy In 

Nhà 
TM, 

Nhà do 
thi 

DintIch 
dt r 

thirong 
miii 

Din tIch dt 
nhI & xa hi 

2 Khu dan cix do thj mri* 

Quy hoch khu dan 
cu và các cong trInh 
cong cong xã Bàu 

Can 7 7 21 

3 
Khu nhà a xã hi thuc Khu 
CN Nam Pleiku XA Ia Bang 5 15 

4 Các du an quy mO nhO lé khác 5 50 

Tong cng 32,00 22,00 - - 124,00 

V HuynChwSê 

I 
Khu dO thj mài phIa nam thj 
trân (du&ig VO Thi Sáu)* Thi trân Chu Se 15 15 7,5 113 

2 
Khu do thj mài ti thôn H 
Ntràc * ThtrãnChuSê 10 10 5 75 

3 
Dir an khu dan cix To dan phô 
12_TTChtrSê* ThjtrânChuSe 21,64 21,64 8 120 

4 

Khu dan ctr duäng Pham van 
Dông (khu tái dlnh  cix va ma 
rngkhudancu). 

T dan phô 9, thj 
trânChtrSê 1,8 10 

5 

Khu dan cu Trung tam Hành 
chinh và Do thj sinh thai phia 
DongTTChuSe* 

Thôn Dun Bêu (Tan 
Lâpcü) 12,5 12,5 35 

6 
Khu dAn cix thOn NOng trithng 
và lang Pang xA Ia Glai (3 khu) 

Xã Ia Glai, huyn 
Chu Se 14,12 20  

6 



ST1 
\\ 

Dia dim 

QUl t
a
1\flO  

Dir kin tang 
vôndâutir 
h tang và 

(ti' dng) 

Ghi chü 
, DAw 

-. 
* '\_'. 

,. 

. 5' Tong din 
tIch diy an 

Nba 
TM, 

Nhà do 
thi 

then tIch 
dat & 

thirong 
mu 

Din tIch dat 
nhà & xã hi 4 * 

-- 

7 
Khu dan cii thôn Ta Ring, xã Ia 
Tiêm, huyn Chir Se 

Xâ Ia Tiêm, huyn 
Chii Se 5,06 10 

8 
Khu dan cii lang Klah, xã Bar 
Maih. huyn Chir Se 

XA Bar Maih, huyn 
Chi.r Se 7,95 12 

9 Các dr an quy mô nhô lé khác 5 50 

Tong cong 93,07 59,14 20,50 - 445,00 
VI Huyén Ia Grai 
1 Dr an xáy dirng khu dan cii* Thj trn Ta Kha 15 15 30 
2 Các dr an quy mô nhô Id khác 5 50 

Tong cong 20,00 15,00 - - 80,00 
VII H. Chir Puh 0 

1 

Dir an chg trung tam và khu 
dan cii thi trân Nhn HOa, 
huyn Chir Pirh * Thi tr.n Nhan Hôa 6,7 6,7 3,5 13 

2 Các dr an quy mô nhô ld khác 20 20 

TOng cng 26,7 6,7 3,5 0 33 

IIIV 
Các dir an quy mô nhO ld khác 
các huyn con lai 50 500 

(Nguón: Báo cáo cia các huyn) 
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Phy hc 2 
CAC D1 AN PHAT TRIEN NHA 0 GIAI DOiN 2021-2025 

m(Iogch phát trin n/là a tin/i Gia Lai nà,n 2019, 2020 và giai dozn 2021-2025 
,p/fruyêt  ai Quyêt djnh so /QD-UBND ngay /8/2019 cua UBND tznh Gia Lai,) 

STT Ten du an Dia diem 
Quy rnô 
dir kin 

(ha) 

Dir kin 
tng m(rc 
du tir ha 
tng (t 
dung) 

HInh thfrc du 
tir 

Ghi 
chá 

TOAN TINH 
1.175,62 12.901,00 

I TP PLEIKU 

I 
Khu dt thu hui xi 
nghip in 

Phi.rng Thng 
nht 

0,72 70 
Du an ht tang và 

khu dan cu 

2 
Khu DL VH, ST, 
ND, TL Dui thông 

TP. Pleiku và 
H. Ta Grai 

25 1.209 

DA du hich sinh 
thai kt hçp vOi 
nhã a (dir kin 
khu bit thr có 
quy mô 25,0ha) 

3 

Dat chuyn tIM miic 
dIch ctia Tp doàn 
Dirc Long, dtring L 
Nam Dê, tp Pleiku 

P.Trà Ba 4 370 
DA h tang và 

khu dan cu 

4 

DAt dtr kin thu hui 
phân hiu DH Ngân 
hang, dir&ng L.rcmg 
Thtnh, tp Pleiku 

P.Hoa Lu 1,7 160 
Du kin dir an 

nhã a 

Thu hui dAt DH Y 
ducic TPHCM d 
XD IT dào tao và 
chuyn giao y t lay 
Nguyen 

P.Trá Ba 2,3 210 

DA h tang và 
khu dan cu hoc 

di,r an có muc 
dIch khác 

6 
DAt khu TDTT Trà 
Da 

XA Ira Da 6 300 
DA h tAng va 

khu dan cu, DV- 
TI,  

7 
Khu dan cu sinh thai 

A ho Ira Da 
Xã Trã Da 25 500 

Khu do thj sinh 
thai k& hcip vol 

dan cu 

8 Khu do thi DiCn Phü Xä Diên Pht 25 500 
DA h tAng và 

khu dan cu 



STT Ten dr an Dja dini 
Quy mo 
dmr kin 

(ha) 

Dir kin 
; tong muc 

diu tir h 
tng (t 

A dong) 

Hlnh thirc du 
tir 

Ghi 
chá 

Dis kin phic tái 
dinli ci.r, khu dan Cm.r 
nông thon 

Trung tarn 
thành ph 

Pleiku 
20 500 

10 

Qu dt phát trin 
rihã a cho các ho 
thuôc diên tái dH 
cu 

Các huyn, thj 
xã. thãnh phô 

75,4 
1 .000 

11 
Qu dt phát trin 
nhà ô xa hi 

Thành phô 
Pleiku 

53,5 
1.500 

10 
Các dr an quy mô 
nhOlêkhác 30 100 

i ong cyng 268,62 
6.419,00 

II H. DAK DOA 

Dir an kim trurig tarn 
hành chInh và khu 
dan cu rnâi thj trAn 
Dak Doa Thj trAn Dak 

Doa 30 279 

Dir an thirc hin 
mt phn khu 
quyhoach 

2 

Các dr an quy rnô 
nhó lê 

30 

Tong cçng 
60,0 279,0 

III H.CHUPUII 

Du an phát trin khu 
dan cu rnói 

Thj trtin Nhcrn 
Hôa 

20 186 

2 
Các d%r an quy rnô 
nhô lè khác 30 

i ong cçng 
50,00 186,00 

IV H.IAGRAI 

D xut khu dan cu Thi trn Ia Kha 15 140 

2 



dir an ia diem 
Quy mô 
dir kien 

(ha) 

Dtrkin 
tIng m(rc 
du tir hi 
tang ( 
1 aoug) 

HInh thfrc du 
tU 

Ghi 
chü 

4 4b 
idan cu dAt 

tinh dA thu 
cUa cong ty 

TNHH MTV cao su 
Chtr Pah 

8,5 79 

Dis an khu dan cu ti 
dAt thu hi cCia BQL 
rfrng phOng h Ia 
Grai 

XA Ia Der 2,7 25 

Các du an quy mô 
n1O1êcJiác  30 

Tngcng 56,20 244,00 

V THIXAAYUNPA 

Khu dan cur dithng 
L Thai T6 don tr 
dtrng Nguyn Viêt 
Xuân dn duing H5 
Xuân Hurcmg 

3,7 34 

2 

Khu dan cur gAn triu 
sâ UBND phu&ng 
Cheo Reo doan tr 
duthng Trn I1ung 
Dto den di.ring Ngô 
Quyn 

5,1 47 

Các dur an phát trien 
khu dan cur mOi 

30 279 

Các dir an quy mô 
niuo lé khác 

30 

Tong cong 68,80 360,00 

VI H.CHU PRONG 

Khudâncum6i 
Thi trAn Chur 

Prong 
13 121 

2 KhunhàOcongvi 
Thj trAn Chu 

Prong 
2 19 

3 



STT Ten di an Dia diem 
Quymô 
di kin 

(ha) 

Dir kin 
t6ngmfrc 
du tir hii 
tng(t 
ding) 

Hinhthüc&iti 
tu' 

Ghi 
chü 

Chçi Thj trân và Khu 
dan cii mô rng 

Thj trAn Chi.r 
Prong 

2,5 23 

Các dr an phát trien 
Ichudânctrmài 

30 279 

Các dr an quy m 
nhôlèkhác 

30 

Tang cong 77,50 442,00 

VII H. CHU SE 

1 
Khu do thj mcn, khU 
dâncu 

Thi trn Chu Se 35 326 

2 
Các dr an quy mO 
nhO lé khác 

30 

Ting cong 65,00 326,00 

VIII TX An Khê 

1 
Khu trung tam 
phung Ngô May 

Phu&ng Ngo 
May 

20 186 

2 
Khu trung tam 
phuäng An Phuóc 

Phung An 
Phuàc 

20 186 

Khu do thj phuing 
Anlân Phi.thng An Tan 79,5 739 

4 
Quy hoach phân khu 
do thj (dcc song Ba) 
phung An Binh 

Phuâng An 
BInh 

200 1.860 

5 Các d!,r an quy mO 
nhOlékhác 

30 

Tang cng 
349,50 2.971,00 

x 

Dii kin qu5 dt 
phát trien flha ö. 
trén dja bàn cãc 
huyn con li 

180 1.674 

4 
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