
UY BAN NHAN DAN 	CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH TRA VINH 	 Dc Up - Ty do - Hnh phüc 

S& 1033'QD-UBND 	 Trà Vinh, ngàyOl thángG nám 2021 

- 	 QLT DH 
so XAY DUNG TRA 'iINH Ve vic phê duyt K hoch phát trin nhà 6 

. 	 tinh Trà Vinh gial don 2021-2025 
DEN 

chuYfl.&Lt 
T C'án czLut Td chzc chInh quyn djaphztcing ngày 19 tháng 6 nám 2015; 
Can cz Ludt tha di, b sung mot so diu cña Lut T chik C'hinh phz và 

Ludt To chzk chInh quyên diaphitong  ngày 22 tháng 11 nám 2019; 
Can thLut Nha & ngày 25 tháng 11 nam 2014; 
C'án ci Van ban hçp nhát Lut N/ia & ngày 15 tháng 7 nám 2020; 
Can cz Nghj djnh so 99/2015/ND-GP ngày 20 tháng 10 nám 2015 cza 

ChInh phâ quy djnh chi tiêt và hw&ng dan thi hành mot so diêu cza Lut iVhà á, 
Can c& Quyt djnh 2127/QD-17'g ngay 30 tháng 11 nám 2011 cia Thz 

tzthng ChInh ph4 phê duyt chiên lwc'c phát triên n/ia & quo-'c gia den nám 2020 và 
tam nhIn den nám 2030; 

C'án cz Nghj quyét sO 110/NQ-HDND ngày 07 tháng 12 nám 2018 cza Hi 
ding nhan dan tinh khoa IX' ye vice thon?  qua Chuang trinh phat trien nha a tinh 
Trà Vinh den nám 2020 và djnh hztóng den näm 2030; 

('a-  n cit , 	
, 

Quyetd;nh so 187/QD-UBND ngay 30 thang 01 nam 2019 cua Uy 
ban n/iOn dOn tinh ye vic phê duyt Chuang trInh phát triên n/ia & tinh Trà Vinh 
den nam 2020 va d;nh hitong den nam 2030;  

, 	. Theo de nghi cua Giam
, 
 doc SaXay dwng. 

QUYET DjNB: 

Diu 1. Phê duyt kern theo Quy& djnh nay K hoch phát trin nhà & tinh 
Trà Vinh gial do?n2021-2025. 

Diu 2. Quyet djnh nay có hiu hjc k tr ngày k. 
Diu 3. Chánh Van phàng Uy ban nhân dan tinh; Giám dc các S&: My 

dmg, Tài nguyen vi Môi trtr&ng, Kê hoach và DAu tu, TAM chInh, Lao dng - 
Thtrcing binh và XA hi; Truâng Ban Quãn 1y Khu kinh t Trà Vinh; ChU tjch Uy 
ban Mt trn To quôc Vit Nam tinh; Giám dóc Chi nhánh Ngãn hang Chinh sách 
xA hOi  tinh; Chü tjch UBND c' ac huyn, thi xA, thành ph và Thu tru&ng các ca 
quan, don vi có lien quan chju trách nhim thi hãnh Quyet dlnh  nà7./. 4!' 
Nei nh2n: 	 TM. UY BAN NHAN DAN 
-NhtrDiu3; 	 •çHU T!CH 
- B My dmg (b/c); 	 10 CHU Tli - TF.TU, TI' HDND tinh; 
- CT, các PCT.UBND tinh;  
 -BLDVPUBNDtinh;  

-CacPhông:THNV, KT, KGVX;  
- Luu: VT, Phông CNXD. 03 	 :'• 7' , 

IJY BAN NHAN DAN TINH TRA viru 

guyen Trting Hoâng 



oAv 
(.Y BAN NHAN DAN 	CONG HOA xA HO!  CHU NGHIA VIT NAM 

' NHTRA VINH 	 Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

KE HOJCH 
Phát trin nhà & tinh Trà Vinh giai don 2021-2025 

(Kern theo Quyt djnh st{1039/QD-UBND ngàyO' tháng G nám 2021 
cüa Uy ban nhán dan tinh Trà Vinh) 

Thrc hin Quyt djnh s6 187/QD-UBND ngãy 30 tháng 01 nAm 2019 cüa 
Uy ban nhân dan tinh ye vic phê duyt Chtwng trmnh phát triên nhà ô trên dja bàn 
tinh Trà Vinh tr näm 2020 và djnh htthng dn näm 2030. Trên co sâ th%rc té vel  
phát trién nhà ô trén da bàn tinh, Uy ban nhân din tinh ban hãnh Ke hoach phát 
triên nhà ô tinh Trà Vinh giai do?n 2021-2025, nhu sau: 

I. M!JC DICH, YEA u CAU 
1. Mic dIch 
- Cu the hóa thc hin cac miic tiêu phát trin nhà ô (nha a thuang Tai, nhà 

& xa hi, nha & cong nhãn, nha & tái djnh cu...) tai  Chuang trmnh phát triên nhà & 
tinh Trà Vinh den nãm 2020, djnh huóng den näm 2030 dtrçic phé duyt; 

- Kim soát Ong tác phát trin nhà a trên dja bàn tinh giai don 2021-2025. 

2.Yêuc&u 
Tp trung barn sat ni dung Chuang trInh phát trin nhà & cüatinh da duçic 

phe duyet, thu cau thlgTC te ye nha a, viçc huy dçng cac nguon von, tinh hrnh phat 
triên nhã & cüa dja phucmg, thu câu cüa thj tru&ng dê to chcrc thirc hin Ke hoach 
phát triên nhà & tinh Trà Vinh giai don 2021-2025; các dr an phát triên nhà & 
truck khi triên khai phãi duçic xem xét, báo dam phü hcrp vài Kê hoach  và Chuang 
trInh phát triên nhà & cüa tinh; 

II. DO! T!JNG vA THI GUN THVC HIN 
1. D6  tuçing thirc hin 
- Cac so, ban, ngành tinh có lien quan, Uy ban than dan các huyn, thj xA, 

thãnh pho; 
 -Cácchüduttrdiánnhà&. 

2. Th&i gian thirc hi n: Giai doan  2021-2025. 

Ill. NQI DUNG icE HOACH 
1. Dinh huOng va mic tiêu phát trin thà 0 trén dja bàn tinh Trà Vinh giai 

don 2021-2025 
1.1. Dinh hiiong phát trin nhà 0 giai doan 2021-2025 
a) Ti khu vrc do thj 
- Cong b6, cong khai quy hoach xây drng và thit k xây dirng do thj (nu 

co) dê nhân dan biêt vâ tuân thü; ban hãnh quy chê quãn 1' quy hoch kiên trüc 
xây dung lam can cü dê quãn l cap phép xây dimg mOi theo dung quy hoach dA 
duçic cci quan co tham quyen phe duyçt. 
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-' T1mg buâc b trI, sap xp, chinh trang các khu dan Cu dã hInh thành tri.róc 
day nhäm dam bâo m quan do thj. 

- Phát trin nhà a do thj theo dir an, dam bào dng bg^ ve^ ha tng k thut và 
ha tAng xa hi, phái tuãn thu theo quy hoach do thj ye tang cao, chi giâi dtr&ng dO, 
chi gi('n xây dirng, hInh khoi kiên trüc, màu sac,... Vu tiên phát triên nhà a ti 03 
do thj là thãnh phô Trà Vinh, thj xA Duyên Hài và thj trãn Tiêu Cn; dng thri 
trng buâc dâu tu phát triên nhà ô ti các khu vrc khác theo djnh huâng phát triên 
kinhtê- xàhicüatüngdothj. 

- Phát triên các khu nhà ô tái djnh cu dé dip 1mg thu câu di d('n dan cu yang 
sat 10, giâi phóng mt bAng phic vii các du an dâu tu xây dg trén dja bin tinh 
Trà Vinh. 

b) Tai  khu vrc nông thôn 
I 	 IA 	 •.Z 	. . dim Ti.rng buac thirc hiçn phat tnen nha adam bao tuan thu quy hoach,  ke  hoach 

vi các chucing trmnh dr an hInh thành các diem dan cu nông thôn mOi, có day dü Ca 
sO ha tAng k thut vi xA hi, dam bão phü ho mvc  tiêu chtrcing trInh xây dimg 
nông thôn m0i. 

c) RA soát lai  quy hoach xây drng nha 0 cho cong than tai  Khu kinh té và 
cac khu cOng nghip, c1m cong nghip dé dâu tu xây d%rng phü hçip thu cAn thirc 
te và dung quy djnh cüa pháp lut. 

1.2. MiiC tiêu phát trin nhà 0 giai doan 2021-2025 

a) Din tIch thà 0 bInh quãn trén dAn nguii toàn tinh 
Dn näm 2025, din tIch nhà 0 bInh quãn phAn dAn dat  23m2, trong do: Khu 

2 	 th 	2 	h 	 m2  

	

vrc do thj là 23,3m, khu 	 ,m;ntctôi thiêu là 12 
sàn/ngu(i. 

(Chi tiêt kern theo Phu luc I) 
b) Chat ltrcing thà 0 

- 	 • A 	 S 	A  co- 	A 	 0 	4 A 	 S  bin 
	A 	A Den nam 2025, ty lç nha kien  phan dau dat 62,5/o; ty lç nha ban hen co 

28,5%; nhà thiêu kiên cô, tam 9%. 
1.3. Ke^ hoach phát trin nhà 0 trén dja bin tinh giai doan 2021-2025 
a) Nhu cAn din tIch thà & tAng them nAm 2021 và den nAm 2025 
Thc hin Chucing trInh phát triên nhà & tren dja bàn tinh Trà Vinh den nAm 

2020 và djrih huOng den nAm 2030 dA duqc Uy ban than dan tinh phé duyt tai 
Quyêt djnh so 187/QD-UBND ngày 30 thing 01 nAm 2019 thu câu din tIch tAng 
them cua tinh Tra Vinh nAm 2021 va den nAm 2025. cu the nhu sau: 

NAm 2021 Den nAm 2025 Cac chi tieu 
(m2  sin) 2 (m san) 

TngthucAu 1.371.066 6.854.930 

• Do dan s 05  tAng xây mOi 836.359 3.398.482 

• Do tAng din tIch bIth quân chi tao  nãng cap 534.707 3.456.448 

Bing 	S S SI 	 A 	 S A ang 1. Nhu cau dien tich nha a tang them nAm 2021 va den nAm 2025 



b) Nhu c.0 din tich nhà & thng them theo tüng nhóm d& tuçng näm 2021 và 
den nãm 2025 

STT 
• ., 

y Cac Ioai hinh nha 
Nãm 2021 

 
Dien tich (m2

) 

Den nAm 2025 

Dien tich (m2) 

1 Nhà&thi.rangmi 73.732 385.542 

2 Nhàôcôngvii 60 841 

3 Nhà& cho giáoviên 116 1.780 

4 Nhà& cho ngithicócôngvâiCM 212.120 212.120 

5 Nba & xã hi 55.225 276.600 

6 Nhà& cho côngnhan 48.724 243.619 

7 N4haô sinh vien 1.800 9.000 

8 NJhà& cho hônghèo 12.560 125.360 

9 Nhà&táidnhcu 28.700 127.015 

10 NThà&dãntrxây 403.322 2.016.605 

1Cong 836.359 3.398.482 

Bang 2. Nhu cu din tich nhà & tang them theo trng nhóm d 05 tuclng 

nam 2021 và dn nãm 2025 
Ke^ hoch phát trin nha & giai doan 2021-2025 trén dja bàn các huyn, thj 

xâ, thãnh phô (Chi tiêt kern theo Phu lyc II). 

c) Nhu c.0 din tich dt giai doan 2021-2025 
Din tich d& phc vii cho thu cu phát trin nhà a trên cija bàn tinh giai 

doan 2021-2025 la' 4.213 ha. 
2. Ngun vn thrc hin 

Tong ngun von de^ phát trin nhà & giai doan 2021-2025 trén dja bàn tinh 
khoàng 24.455,97 t' dông, trong do: 

- Von ngân sách nhà ntróc 231,835 t' dng (ngun vn Trung uang hoc 
von ngân sách tinh ho trq theo chucrng trInh, chInh sách xã hi nhu: Ho trçl nhà & 
cho ngu&i nghèo, nguôi co' cong v&i cách mang; phát triên nhà ó cho hQc sinh, sinh 
viên, ngtr?i thu nh.p thâp,...). 

- Von ngoai ngân sách (van doanh nghip và von xã hi hOa) khoâng 
24.2249135 ty dong. 

3. Các giái pháp de^ thijc hin k hoach phát trin nhà & 

3.1. Hoàn thin ca ch& chInh sách 
- Hoân thành xay dung hE th6ng thông tin v nhà a và thj tru&ng bt dng 

san trén dja bàn tinh Trà Vinh theo Thông tu so 27/201 6/TT-BXD ngày 15 tháng 
12 nAm 2016 cüa B tru&ng Bq^ Xây dung quy ctjth chi tiêt mt so Diêu cüa Nghj 
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djnh s6 117/2015/ND-CP ngày 15 tháng 11 nAm 2015 cüa ChInh phü ve^ xây dimg, 
quãn 1' và sir diving h thông thông tin ye nha ô va thj trt.rô'ng bat dng sin. 

- Chü dng cp th.t, nghiên ciru cac van ban quy phm pháp 1ut huóng dn 
thi hãnh các Lut: Nhà &, Kinh doanh bat dng sin, Dâu tu công, Kiên trüc, Quy 
hoach; trén co s& do tiên hãnh huóng din va thirc hin cac chinh sách cüa nhà 
nuàc ye nhà ô vi thi trtthng bat dng sin, t?o  diêu  kiin  cho doanh nhip, ngu&i 
dan dâu tu phát triên nhà & vi giao djch, kinh doanh bat dng san nhAm bâo dam 
thi trithng bat dng san phát triên on djnh vi minh bach. 

- Thtrrng xuyen kim tra, On d6c cac chü du tu dy nhanh tin do xay 
dim nhà & xA hi, nhà a cong nhân, rihà & sinh viên dam bão tiên d duvc  phé 
duyt. 

- Tang cu&ng phi hqp trong Cong tic quãn ly' và phát trin nhà ô riêng ìé tai 
dja phtrcing tuãn thu theo quy hoach chung cUa tüng do thi trong tinh va dam bâo 
theo các quy chun, tiêu chuãn ye xây drng nhà & và Thong ttr so 05/2015/17-   

• • 	 A 	 • 	, 

BXD ngay 30 thing 10 nAm 2015 cua B9 A  trumig B9 XayA  dirng quy dtnh  yeA  quan ly 
chat hzcing xây drng và bão trI nhà & riêng lé. 

- Htr&ng dn các thu tizc du tu xây dirng các d%r an phát trin nhà & thucing 
mai, khu do thi trên dja bin tinh, gitp nhà dâu tu tháo gâ khó khän trong qua trInh 
thirc hin dr an. 

- Tang ctr&ng cOng tic quàn 1' nhà nixâc trong lTnh v,rc phát trin nhà &, dy 
manh cong tic dào tao,  bOi dung kiên thirc, chuyên mon nghip Vigi ve^ quán 1 và 
phát trin nhà & cho cOng chüc phii trách trong lTnh vrc nhà &; tiêp tic phô biên, 
tuyên truyn cac chinh sách, pháp lut cüa nhà nu&c ye linh vijc nhà a; tAng cu&ng 
Cong tic thanh tra, kiêm tra, giám sat trong vic phát triên nhà ô. 

- Dinh k' hang nAm dánh giá kêt qua th%rc hin con tic phát triên nhà a dê 
kip th&i diu chinh Chuang trInh phát triên nha & hoc Kê hoach  phát triên nhà & 
cüa tinh cho phü hçp vài nhu câu thirc tin và thi tru&ng. 

3.2. Ve cong tác tuyên truyn 
TA o chüc tuyén truyn, pho^ bin các chinh sách phát trin nhà OF cho Cong 

nhân de^ cac doanh nghip sü ding lao dng tai  khu kinh tê và các khu cong nghip 
thrc hin phát trien nhà 'a cho cong nhân, ngu&i lao dng thuc dOi tu9ng có khó 
khàn ye nha de thue, thue mua, trong do tap  trung thrc hiçn car che chinh sach tru 
dAi cho các di tucing &rcic huâng chinh sách nhà & xA hi cüa Nba nuàc quy djnh 
tai Lut Nhà &; Nghj djnh so 100/201 5/ND-CP ngày 20 thing 10 nAm 2015 cüa 

P 	 • A 	P 	 • 	 • 	 S S - A Chmh phu ye phat tnen vi quan ly nha G xa hçi; Nghl dnh so 49/2021/ND-CP 
ngày 01 thing 4 nAm 2021 cüa Chinh phü süa dôi, bô sung mt sO diêu cüa Nghj 
djnh so 100/2015/ND-CP ngày 20 thing 10 nAm 2015 cüa ChInh phü ye phát trién 
và quãn l nhà & xA hi và các quy djnh khác lien quan. 

3.3. Giãiphápvd&& 
- Thi.r&ng xuyen rà soát quy hoach sü diin dAt, k8 hoach sü dung dAt hang 

nAm trong do chü trQng den din tIch dat phát triên nhà &, dc bit là nhà & xA hi 
cho các dôi tuçmg dtrcic htr&ng chinh sách nhà & xA hi nhu cong nhân lao dng tai 
khu kinh tê và các khu cOng nghip và ngtthi có thu nhp thAp tai các khu vrc do 
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thj. Vj tn quy hoach si~ di1m dt cUa các dir an nhà a xA hOi cn 1%ra chçn các vj trI 
It ãnh hu&ng den cong tic bôi thuäng ho trçl và tái djnh cu de^ dam bão tin do thrc 
hin dir an. 

- RA soát va diu chinh quy hoach cac do thj và nông thôn phü hçip vài nhu 
câu phát triên; cong khai quy hoach, t?o diu kin thun lçii cho t6 chrc, cá nhãn 
tham gia dâu tu cai tao, nãng cap va dau tu phát tniên do thj, phát triên nhà a theo 
ding quy hoach. 

- Quy hoach va chuAn bj quy dt dành d phát trin nhà & phü hçrp nhu cu 
nhà a thuc pham vi quãn 1'. To chüc dâu thâu hoc dâu giá cong khai d8 tao diu 
kin cho các thành phan kinh tê có dü näng 1irc, kinh nghirn tham gia xây drng 
nhà & theo quy hoach nhäm tao ra các khu nhà & m&i có kién trác dçp, tao diem 
nhán cho dôthj. 

- Ra soát quy hoach, b6 tri quy daft; nghiên cüu, vn diving các Ca chef , chinh 
sach phu hcrp theo quy dinh cua phap luat vi dteu kiçn cua da phuong nhm ho trq 
cho các doanh nghip tham gia dAu tu xay dmg nhà & xA hi, nhà & thu nhp thâp 
tai các do th, nhà a cho cong nhãn,... 

- Tai khu vrc do thj hin hth.i và các khu vrc duoc quy hoach dê phát triên 
M thj trong tuang lai can chü trQng phát triên nhà ô theo dir an dé dam bâo vic 
phát trin nhà & duc xây d,rng dông b vôi h thông kêt câu ha tang k thut vi 
ha tang xâ hi, dng th&i nâng cao chat lucmg quy hoach gop phãn tao m quan do 
thj, phát then do thj và nông thôn bn vtng. 

- Nghiên ctru diu chinh b6 sung guy dAt dành de^ phát trin nhà & trong quy 
hoach s& diin dat, kê hoach sir dvng dat hang n.m cüa tinh dam bâo phü hcip vâi 
quy mô dan sO và djnh htr&ng quy hoach phát triên kinh tê - xâ hi cüa tinh. 

- Kiên quy& thu hi hoc chAm dCrt các di1r an ch3m trin khai, dâ giao dAt 
nhung không s& dimg hoc qua th&i gian quy djnh cüa pháp 1ut. 

3.4. Giâi pháp ve^ ha tAng 
- Tim giâi pháp tao On d dAn tu xay dim g co s& ha tAng 4 thut và ha tAng 

xâ hi theo quy hoach, tao diêu kiin hlnh thành các dir an phát trién nhà & dông b. 
- D y manh phuang thüc nhà nuàc và nhán dan càng dAn tu xây d,rng ha 

tAng k5 thut nhu: Via he, cay xanh, nhira hOa (hoc be tong hóa) các tuyên hem, 
h8 thing chiêu sang cong cong tai các do thj; be tong hóa h thông giao thông nông 
thôn theo quy hoach. 

- Khai thác quy- dAt & nhn ncii có diu kin d tao vn xây di,rng ha tAng do 
thj dng b, tao ra quy dAt dat chat luqng và có gia' trj cao; khuyên khIch các doanh 
nghip tham gia dAn tu phát triên nhà & vi các cong trinh san xuât kinh doanh khac 
phic vi yêu câu phát triên do thj. 

- Tp trung My manh cOng tic cal cách thu tVc hành chinh nhAni tao diu 
kiin thun lçii cho các doanh nghip tham gia dau tu xây dmg nhà ô. 

3.5. Giâi pháp vel vn 
- Khai thác và huy dng có hiu qua các nguôn lrc tài chinh, dc bit là 

nguOn thu tü quy dat 20% dôi v&i các dir an có quy mô duâi 05 ha dê phát triên 
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nhà a xa hOi; tao diu kin cho nguai dan dircic vay von tmng han  và dài han dê 
mua, thuê mua nhà a và cho doanh nghip vay dê phát triên nhà a xã hi. 

- Thành lp Qu5' phát trin nhà ô cüa tinh d phát trin nhà a xâ hi thuc sâ 
hru nhà nuàc trên dja Um tinh Trà Vinh và cho các do tuçlng là can b, cong 
chüc, ngir&i có thu nhp thâp vay von mua, thuê mua nhà a v&i lãi suât tru dai. 

3.6. Giâi pháp phát trin nhà ô cho cá nhãn, th chirc 
Câi cách thu tiic hành chinh trong vic cp giy phép xây dirng nhà ô nhm 

giãm thri gian thrc hin cac thu tic ye dâu ttr, giám chi phi dir an, tao  diêu kin tôi 
da cho các cá nhân, chU dâu ttr tham gia dâu ttr xây dung nhà &. 

IV. TO CHIYC TH!IC HIN 
1. So Xây dirng 
- Ca quan ThuOng trrc Ban Chi dao  chinh sach nhà & và thj truOng bt dng 

sin cüa tinh, chIt tn huOng din, don doe, tong hçip kêt qua thrc hin và giài quyêt 
nhung khó khän, vu&ng mAc trong qua tinh thirc hin theo thm quyn; tnr&ng 
hcip vuçlt thm quyên, báo cáo Uy ban nhãn dan tinh xem xét, quyêt djnh. 

- Kim tra, don dc cac dja phucing, chIt du tu các dr an nhà 0 trong qua 
trInh th?c hin du ttr xây drng, phát triên nhà 0. Dinh k' 06 tháng, hang nAm 
hoc dt xut, thng hçip, báo cáo Uy ban than dan tinh ye dánh giá tInh hInh thirc 
hien ke hoach  phat tnen nha a tren da ban tinh. 

- Phi hçip v&i SO Tài chinh, SO K hoach và Du tu và các ca quan cóliên 
quan xay dirng k hoach v6n d triên khai thirc hin các Chi.rcmg trmnh, dé an ho trci 
nhà 0 cho ngu&i có công, h 06  trçi nhà 0 cho h^ nghèo khu virc nông thôn. 

- ChIt tri thirc hin vic xây dun g h th O^ng thông tin ve^ nha 0 va thj truOng 
bat dng san trên dja bàn tinh theo Thông tu so 27/201 6/TT-BXD ngày 15 tháng 
12 nAm 2016 cIta BO trithng B9^ Xây dung quy djnh chi tiêt mt so Diêu cIta Nghj 
djnh s6 117120151NF)-CP ngày 12 tháng 11 nAm 2015 cIta Chinh phIt ye xây d%rng, 
quãn l và sIr ding h thông thông tin ye nhà & và thj tnthng bat dng san. 

- ChIt tn, phM hop vOi các so, ban, ngãnh có lien quan nghiên elm cii th hóa 
ca ché, chinh sách v8 tâi chinh, thuê,... lien quan den phát triên nhà 0 xA hi, nhà& 
thu nhap thap, nha a cho thue, thue mua, nha a cho cong than khu kinh te vi cac 
khu cong nghip phIt hcrp v&i diéu kin cIta tinh. 

2. SO TM nguyen v  Môi truOng 
ChIt tn, ph6i hcrp vOl 50 My dirng và các ca quan có lien quan to chuic xây 

dimgphucmg an phan bo va khoanh vung dat dat theo khu chuc nang va theo loi 
dat den trng don vi hãnh chinh cap huyn trong quy hoach tinh; Ké hoach  sIr dung 
dat 05 nam thai ky 2021-2025 tinh Tra Vrnh dap un du quy dat dau tu xay dung 
nha 0, 	bit la' nhà 0 cho cong nhãn tai  Khu kinh té va cac khu cong nghip, nhà 
a cong vii, nhà 0 cho các dôi tuqng chinh sách xA hOi. 

3. SO K hoach  và Du tu 
- Chit trI, ph 0M hcp vOl SO Tài chinh, SO Xây ay 	và các co quan có lien 

quan 1p kê hoch ye von, can dôi vOn tlrng giai doan  vi hang nAm de^ trin khai 



thrc hin các Chuang trInh; & an h trçl nha ô cho ngithi có cong vvi each mng, 
cho các hO nghèo khu vrc nông thôn theo quy djnh. 

- Trin khai cu the^ hóa cac co ch& chInh sách khuyn khIch du tu pháttrin 
nha a xa hçn, nha a cho cong than va xay drng ha tang ky thuat phu hçip vai tinh 
hInh chung và dc thu cüa tinh. 

4. Sâ Tài chIth 
Thrc hin chirc nàng quãn 1 nhà nu&c theo thm quyn di vâi ngun vn 

da u tu tSu  ngan sa ch nhaS  nuoc de   thrc hiç n ca c Chuang tri nh, 	I  de an, dr an ke hoach 
phát triên nhà a chrçic Uy ban than dan tinh phé duyt. 

5. So Lao dng - Thuang bith va Xâ hi 
Chü tn, ph6i hçip vOi các sO, nganh lien quan, Uy ban than dan các huyn, 

thj xA, thành ph, tang cuOng cong tac rà soát, tong hap thu câu ye nhà 0 cüa các 
dôi tucing chInh sách this: H Q^ ngtrOi Co công, ngtr&i nghèo khu vvc  nông thôn, báo 
cáo Uy ban nhân an tinh (qua SO My dimg). 

6. Ban Quãn1KhukinhtTràVinh 
Chü trI, phi hcip vOi SO Xây dung vi các sO, ngãnh lien quan danh giá, xác 

dmh thu cau ye nha a cho cong nhan trong khu kinh te va cac khu cong nghiep 
trên dja bin tinh dê Co CO sO phic vi dâu tu phát triên thà & cho Cong than. Thc 
hin các chüc näng, nhim vii khác v8 phát triên nhà 0 theo phãn cong cüa Uy ban 
nhin din tinh. 

7. Chi nhánh Ngán hang ChIth sách xA hi tinh 
CH trI xây dirng U hoach ngun v6n, ke^ hoch cho vay, quãn 1y, thu hi 

nçi; de^ xut xCr 1 nçi qua han và nçi rüi ro dôi vOi h nghèo vay lam nhà 0 và nhà 
dâu tu xay dimg phát triên nhà 0 xi hi theo quy djnh. 

8. Uy ban Mt trn TO^ qu6c Vit Nam tinh, Lien doàn Lao dng tinh va cac 
t6 chirc doãn the^ co lien quan 

To chirc tuyên truyn, vn dng nhân dan thc hin và giám sat vic thirc 
hin pháp 1ut ye thà 0; vn dng các to chirc, cá nhân trong và ngoài nuOc dóng 
gop, h6 trç các Chuang trith xay drng thà 0 cho các dôi tucing chith sách xA hi, 
nguOi có thu thp thâp, ngu&i nghèo gp khó khän ye thà 0. 

9. Uy ban nhãn dan các huyn, thj xA, thành ph 
- To chüc, chi dao  triM khai thrc hin Kê hoach phát triM thà 0 cüa tinh; 

trên Ca sO K hoach  phát triM thà 0 cüa tinh, tüng dja phuang xây dung Kê hoach 
cigi W vi 0 chirc thirc hin quãn 1' thà nuOc ye nhà 0 trên dja bàn. Djth kSr  tong 
hçip, dánh giá kêt qua thirc hin và báo cáo ye s& My drng dê tong hcip, báo cáo 
Uy ban than dan tinh (báo cáo 06 tháng trithc ngày 15 tháng 6, báo cáo nám 
trzthc ngày 15 tháng 12 hang nám hoc d5t xuát). 

- Phi hqp vOi SO My dirng và cac sO, ban, nganh lien quan th%rc hin Up,  
diêu chinh kê hoach phát triên kith t -xã hi, quy hoach, ké hoach sO ding dat, 
quy hoach phát triên dO thj, nông thôn dé dáp 1mg thu cAu phát triM nhà 0 trén dja 
bàn, dc bit la' nhà 0 xA hi, thà 0 cho các dôi tuçvng cO thu nhp thâp, nhà 6 cho 



EG 

ngu1i nghèo và các di ttrclng chInh sách xâ hi de^ thc hin Chuang trmnh phát 
triên nhà a ti dla  phtrong mInh. 

- Tong hçip nhu cu, ke^ hoach vn ngãn sách de^ du ti.r xây dimg nba ô cong 
vii, nha ô xA hi, nhà 6r cho nguai có công, nhá ô cho ngu&i nghèo khu vrc nông 
thôn trên dja bàn giai donva hang nãm gui Sà Xây dimg tong  hqp, trinh Uy ban 
nhân din tinh xem xét, quyét djnh. 

10. Chü du tu các du ean phát trin nhà a 
Tp trung ngun lirc trin khai các dir an du tu dA ducic tinh chp thun du 

tu hoc quyêt djnh chü truong dâu tu dam bâo dung tiên d, chat luqng. Thirc hin 
nghiêm vic báo cáo dánh gia tinh hInh thirc hin dâu tu dirr an djnh kS'  6 tháng, 
hang näm hoc d9t xuat gui So My dim g, So Ke hoach  va Dau tu de theo doi, 
tong hç,p, bao cao Uy ban than dan tinh. Nghiem tuc thrc hiçn tot cac quy dinh  ye 
quán l, dâu tu dir an xây ding theo quy djnh cüa pháp 1ut hin hành. 

Trên day là K6 hoach phát trin nhà a tinh Trà Vinh giai don 2021-2025, 
trong qua trInh thrc hin, các so, ban, ngành tinh, Uy ban nhán din các huyn, thj 
xa, thành ph6 và Co quan, don vi lien quan có khó khn vuOng mac chU dng dê 
xuât gui v SO Xây drng d tong hcrp, báo cáo Uy ban nhân dan tinh diêu chinh, 
bô sung cho phü hcip./. 
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Phçilycl 

CHtTIEU PRAT TRIEN NBA (1 GIAI DOAN 20212025 

d;nh s6 103/QD-UBND ngàyOl tháng6 näm 2021 z A\7 
'4 	 cua Uy ban nhan dan tinh Tra Vznh) 

STT Céc chi tiêu Nàm Näm Nãm Näm Näm 
2021 2022 2023 2024 2025 

I Din tich nhà ô binh quân 20,6 21,2 21 98 22,4 23,0 
(m2/ngithi)  

1 Tai do thj 20,98 21256 22914 22,72 23,3 

2 Tai  nông thôn 20249 21908 21,67 22,26 22985 
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Phy lyc H 
H PHAT TRIEN NHA 6 TINT! TRA VINH 

GIAI WAN 2021-2025 
Ft djnh so 1033/QD-UBND ngàyol tháng(; nám 2021 
cãa Uy ban n/ian dan tin/i Trà Vinh) 

- 	A phoTraVinh 

1.1. Nhu cu din tich nhà &näm 2021 vàdn nam 2025 

Näm 2021 A Den nam 2025 
fl  

Diçn tich 

(m2) 

,. 	A Dan so 

(nguii) 

n 
Dien tich 

(m2) 

A Dan so 

(ngtrii) 

3.660.892 165.000 4.523.862 177.500 

2 BQDT: 20,6 m /ngucn 2 BQDT: 25,5 m /ngilm 

1.2. Nhu cu din tich nhà ô (tang them) theo d6i tlxcrng 

STT Cie Ioi hInh nhà & 
Nam 2021 

2 Diçn tich (m) 

A Den näm 2025 
2 Dien  tich (m) 

1 Nhàâthiio'ngmi 26.729 133.645 

2 Nhàôdãntxây 78.940 394.702 

3 Nhà&côngvi 0 260 

4 Nhà&xAhi 20.550 102.750 

5 Nhà& cho côngnhán 13.600 68.000 

6 Nhà ô cho giáo vién 0 60 

7 Nhà & sinh vién 1.650 8.250 

8 Nhàâtáidjnhcu 0 13.230 

9 Nhà& cho hnghèo 120 1.000 

10 Nba ô cho ngtr&i có cong v&i CM 0 0 
CA ng 141.589 721.897 
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2. Thi xâ Duyên HE 

2.1. Nhu cu din tich nhà a nm 2021 và dn näm 2025 

Näm 2021 Den nãm 2025 

Din tich 

(m2) 

Dan so 

(ngu&i) 

Din tich 

(m2) 

Mn s6 

(ngträi) 

1.350.937 62.000 1.876.069 76.263 

2 BQDT: 21,8 m /ngucn BQDT: 24,6 m2/ngi.rcn 

2.2. Nhu cu din tich nhà ô (thng them) theo dôi tuçmg: 

STT Các Ioi hInh nhà r 
Näm 2021 

çn 	2 Di 	tich (m) 

Dn nãm 2025 
2 Diçn tich (m) 

1 Nha & thucvng mai 14.804 74.020 

2 Nhà&dãntirxây 16.054 80.268 

3 Nhàâcôngvt 0 7295 

4 Nhà&xâhi 1.025 5.250 

5 Nhà& cho côngnhfin 12.400 62.000 

6 Nba & cho giáo viên 56 280 

7 Nhà&sinhviên,h9csinhnitrü 150 750 

8 Nhàâtáidjnhcu 980 4.900 

9 Nhà& cho hnghèo 200 2.120 

10 Nba & cho ngr&i có Cong 	vói CM 18.200 18.200 

Cong 63.869 247.86015 
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3. Huyn Cãng Long 

3.1. Nhu cu din tich nhà &nãm 2021 và dn näm 2025 
- Nam 2021 Den nãm 2025 

Din tich 

(m2) 

Dan s6' 

(ngu&i) 

Din tich 

(m2) 

Dan s 

(ngu&i) 

3.117.215 162.500 3.946.033 176.000 

2 BQDT: 19,2 m /ngucn BQDT: 22,4m2  /ngtrcn 

3.2. Nhu cAu din tich nhà ô (thng them) theo d6i twcTng 

S1'T Các 1oi hInh nhà & Nàm 2021 
2  Diçn tich (m) 

Den näm 2025 
çn 	2 Di 	tich (m) 

1 Nba 	thucing mai 4.606 23.031 

2 Nhà&dântrxây 52.189 260.945 

3 Nhàâcôngvi 0 73 

4 Nhà a cho giáo viên 0 100 

5 Nhà a cho sinh vién 0 0 

6 Nhà&xàhi 0 350 

7 Nhaâ cho congnhan 6.020 30.100 

8 Nhàâtaidjnhcii 1.750 8.750 

9 Nhà a cho ho^ nghêo 960 9.440 

10 Nhââ cho ngui co' côngvthCM 69.520 69.520 

Cong 135.045 402.309 
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4. Huyn Câu Kè 

4.1. Nhu cu diên tIch nhà Or nãm 2021 và dn nãm 2025 

Näm 2021 Den nãm 2025 

Din tIch 

(m2) 

Dan s6 

(ngi.rii) 

Diên tIch 

(m2) 

Dan s6 

(nguii) 

2.528.325 127.500 3.179.233 138.000 

BQDT: 19,8 m2/nguài BQDT: 23,0 m2/ngu1i 

4.2. Nhu cu din tIch nhà ô (tang them) theo di ti.rcing 

STT Các Ioi hInh nhà & 
Nãm 2021 

Then en tich (m) 

Den nAm 2025  
 2 Dien tich (m) 

1 Nba 6r thucmg mai 0 16.885 

2 Nhà&dãntrxây 39.345 196.724 

3 Nhàôcôngvi 0 7215 

4 Nhà a cho giáo viên 0 320 

5 Nhàâxãhôi 2.520 12.600 

6 Nhà or tái djnh cu 6.419 32.095 

7 Nhà a cho hO nghêo 760 7.720 

8 Nhaô cho congnhân 160 800 

9 Nhà ôcho nguô!i  có cong vói CM 41.280 41.280 

Cong 90.484 308.49695 
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5. Huyn Tiêu Can 

5.1. Nhu cu din tich nhà a näm 2021 và dn nàm 2025 

NAm 2021 Den nãm 2025 
A 

 Dien tich 

(m2) 

Din Dan so 

(ngtrii) 

A Dien tich 

(m2) 

A 	A Dan so 

(nguii) 

2.838.548 126.500 3.686.838 144.500 

2 BQDT: 22,4 m /ngi.rm BQDT: 25,5 m2/ngtrcn 

5.2. Nhu cu din tich nhà ô (tang them) theo dM t1rqng 

STT Các Ioai hlnh nb a r 
Den nãm 2021 
Diçn tich (m2) 

Den nám 2025 
Diçn tich (m2) 

1 Nhà a thuong mai 4.153 20.764 

2 Nhààdãntrxây 17.776 88.880 

3 Nhàôcôngvi 0 7295 

4 Nhà ô cho giáo viên 0 200 

5 Nhààxàhi 2.800 14.000 

6 Nhaâ cho congnhân 12.800 64.000 

7 Nba a tai djnh cu 4.529 22.645 

8 Nhà & cho hO nghèo 640 6.400 

9 Nba & cho ngu&i Co cong vôi CM 15.440 15.440 

______ Cong 58.138 232.401,5 
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6. Huyn Châu Thành 

6.1. Nhu cu din tIch nhà a näm 2021 và dn nãm 2025 

Nãm 2021 Den nám 2025 

Din tich 

(m2) 

Dan So 

(ngi.r&i) 

Din tIch 

(m2) 

Dan s 

(nguii) 

3.010.920 157.000 3.836.050 171.250 

BQDT: 19,2 m2/ngñ BQDT: 22,4 m2/nguài 

6.2. Nhu cu din tIch nhâ a (thng them) theo d& tuqng 

STT Các 1oi hInh nhà & 
Den nàm 2021 

2 Dien tich (m) 

Dn nAm 2025 

en tic 	2 Thh (m) 

1 Nhà a thuong mi 3.975 19.876 

2 Nhà&dãntxây 62.223 311.113 

3 Nhàacôngvi 0 7215 

4 Nhà a cho giáo viên 0 80 

5 Nhàôxâhi 2.780 13.900 

6 Nhàâ cho côngnhân 808 4.039 

7 Nhàôtáidjnhcu 896 22.960 

8 Nha& cho hnghèo 2.080 20.720 

9 Nba & cho ngu&i có cong vâi CM 16.400 16.400 

______ Cong 89.162 409.160,5 
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A 7. Huyen Cau Ngang 

7.1. Nhu càu din tich nha a näm 2021 và dn nm 2025 

Mm 2021 Den näm 2025 
A 	P Diçn tich 
(m2) 

A Dan so 
(ngu&i) 

A Diçn tich 
(m2) 

A Dan so 
(ngtrii) 

2.834.770 152.000 3.609.425 165.250 

BQDT: 18,6 m2/ngtrài BQDT: 21,8 m2/ngubi 

7.2. Nhu cAu din tIch nhà a (tang them) theo d6i tuçlng 

STT Các Joi hInh nhà & 
Nàm 2021 

Din tIch (m2) 

Den n m 2025 
Din tIch (m2) 

1 Nhà a thtrcing mai 3.847 19.233 

2 Nhà&dántirxây 53.657 268.286 

3 Nhà&côngvi 0 7225 

4 Nhà ô cho giáo viên 0 120 

5 Nhà&xAhi 5.950 29.750 

6 Nhàô cho côngnhãn 536 2.680 

7 Nhàâtáidjnhcu 2.331 11.655 

8 Nhà & cho ho nghèo 3.560 35.080 

9 Nba & cho ngtri có cong v&i CM 28.640 28.640 

______ Cong 98.521 395.51615 



18 

8. Huyn Trà Cu 

8.1. Nhu cu din tich nhà ô nãm 2021 và den nãm 2025 

Näm 2021 Den nãm 2025 

Din tich 

(m2) 

Dan s 

(ngi.thi) 

Dién tich 

(m2) 

Dan s 

(ngu&i) 

3.203.343 172.525 4.143.850 189.775 

BQDT: 18,6 m2/ngtthi BQDT: 21,8 m2/ngithi 

8.2. Nhu cu din tich nhà ô (tAng them) theo di tucing 

STT Các toi hInh nhà ?r 
Nãm 2021 

2 Dien tich (m) 

Den nàm 2025 
2  Then tich (m) 

1 Nhà a thucing mi 6.853 34.264 

2 Nhàôdântirxây 63.014 315.069 

3 j Nhàâcôngvi 60 7295 

4 Nhà ô cho giáo viên 60 300 

5 Nhàâxãhi 10.500 52.500 

6 N1ià ô cho cong nhãn 2.400 12.000 

7 Nha a tái djnh cu 10.990 6.755 

8 Nhââ cho honghèo 2.640 26.320 

9 Nhàa cho ngi..thicócôngvaiCM 15.280 15.280 

Cong 111.797 462.560,5 
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9. Huyn Duyên Hãi 

9.1. Nhu cu diên tIch nhà ô nãm 2021 và dn näm 2025 

Näm 2021 Den nãm 2025 

Din tIch 

(m2) 
Dan soA 
(ngisii) 

Din tIch 

(m2) 

Dan s 

(ngix&i) 

1.844.421 91.475 2.403.205 102.963 

BQDT: 20,2 m2/ngu&i BQDT: 23,3 m2/ngtrôi 

9.2. Nhu cu din tIch rihà a (tang them) theo di tuqng: 

S1'T Các loal hInh nhà 
Nam 2021 

2 Dien tich (m) 

Den nãm 2025 
2 Thçn tich (m) 

1 Nha&thi.rangmai 8.765 43.824 

2 Nhàidãntrxây 20.124 100.618 

3 Nhààcôngvii 0 7295 

4 Nhà a cho giáo vien 0 320 

5 NhàâxAhi 9.100 45.500 

6 Nhàâ cho côngnhân 0 0 

7 Nhà a tái djnh cu 805 4.025 

8 Nhàa cho hngheo 1.600 16.560 

9 Nba a cho ngtthi có cong vói CM 7.360 7.360 

Cong 47.754 218.27995 


