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 UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:             /BC-SXD Hà Nam, ngày          tháng   01 năm 2021 

 
 

BÁO CÁO 

Thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 về 

chính sách nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

 
 

 
Thực hiện văn bản số 6217/BCĐNƠ&TTBĐS ngày 25/12/2020 của 

Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản v/v 

báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021về 

chính sách nhà ở và thị trường BĐS. 
 

Sở Xây dựng báo cáo một số nội dung chủ yếu như sau: 

 

I. Khái quát tình hình 

 

          Tình hình kinh tế - xã hội tác động trực tiếp đến việc thực hiện chính 

sách nhà ở và thị trường bất động sản: Căn cứ Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh 

Hà Nam, định hướng phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh trong giai đoạn 2020-

2025 cụ thể như sau:  

         - Phương hướng mục tiêu tổng quát: “...đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chủ 

động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, huy động sử dụng hiệu 

quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với phát triển 

văn hóa, bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, xây dựng Hà Nam 

giàu đẹp, văn minh, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc 

Bộ”. 

 - Các khâu đột phá: 

 + Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát huy lợi 

thế liên kết vùng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, trọng tâm là phát 

triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. 

 + Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hóa nền hành 

chính, cải cách thủ tục hành chính, siêt chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng 

cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 

 + Tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, 

tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, nâng cao năng suất 

lao động.   

 

II. Công tác chỉ đạo, điều hành 

 

1. Chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền 
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- Các cơ chế, chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản được quán 

triệt thường xuyên thông qua việc ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện hoặc 

công bố trên các phương tiện thông tin, đại chúng để các cơ quan quản lý nhà 

nước, các chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện. 

- Công tác đánh giá việc thực hiện các cơ chế, chính sách về nhà ở và thị 

trường bất động sản đều được đề cập đến trong các báo cáo sơ kết 6 tháng và báo 

cáo tổng kết năm . 

 

2. Hoạt động của Ban chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất 

động sản của địa phương 

 

Theo quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 25/8/2009 của UBND tỉnh, 

Ban chỉ đạo đã được thành lập (gồm đ/c Phó chủ tịch UBND tỉnh là trưởng 

ban, đ/c Giám đốc Sở Xây dựng làm phó trưởng ban thường trực và các đồng 

chí lãnh đạo các sở Xây dựng, Kế hoạch & Đầu tư, Tài nguyên & Môi trường, 

Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh là thành viên) xong thành phần là các đồng 

chí lãnh đạo của các Sở, cộng với việc biên chế các ngành hạn hẹp nên chưa 

thành lập được Tổ chuyên gia và tổ thư ký giúp việc. Do đó, việc tập trung cho 

hoạt động của Ban có nhiều hạn chế, chưa thực hiện được đầy đủ chức năng, 

nhiệm vụ được giao trong việc tham mưu cho UBND tỉnh về chính sách nhà ở 

và thị trường bất động sản tại địa phương. 

 

III. Kết quả thực hiện 

 

1. Kết quả thực hiện pháp luật về nhà ở 

 

- Kết quả thực hiện mục tiêu, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã 

được UBND tỉnh phê duyệt. 

+ Diện tích nhà ở bình quân năm 2020 trên địa bàn tỉnh đạt 26,1m2/người 

(theo chương trình phát triển nhà ở được duyệt là 25m2/người); Tỷ lệ nhà ở 

kiên cố đạt 96,12% (theo chương trình phát triển nhà ở được duyệt là 

95,98%). 
 + Đối với nhà ở công nhân: Tỉnh Hà Nam hiên nay có 8 Khu công nghiệp 

đang hoạt động với số lượng công nhân rất lớn. Để đáp ứng nhu cầu về nhà ở 

cho công nhân, Tỉnh đã thu hút các dự án nhà ở cho công nhân tại các Khu công 

nghiệp. Tính đến nay đã có 3 dự án đang triển khai: Dự án tại KCN Đồng Văn II 

(Khu nhà ở thiết chế công đoàn), Dự án tại KCN Đồng Văn IV (Khu nhà ở KCN 

Đồng Văn IV), Dự án tại KCN Châu Sơn (Khu nhà ở công nhân thuộc DA Khu 

TMDV, nhà ở đô thị & Nhà ở công nhân Happytex). 

+ Đối với nhà ở cho sinh viên: Tại Khu đô thị đại học Nam Cao hiện nay 

đã thu hút được một số trường về đầu tư cơ sở đào tạo tại đây xong vẫn đang 

trong quá trình nghiên cứu và đầu tư xây dựng, chưa đi vào hoạt động (Trường 

đại học xây dựng, Học viện An ninh nhân dân, Trung cấp cảnh sát nhân dân số 

IV, Trường đại hoc Phòng cháy chữa cháy, Trường CĐ kinh tế công nghiệp Hà 

Nội, Trung tâm đào tạo nghề và nhân lực chất lượng cao Hà Nam, Trường đại 
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học Y Hà Nội), Các dự án này đều có cơ sở đào tạo gắn với các hạng mục nhà ở 

cho sinh viên. Trong tổng thể Khu đô thị đại học Nam Cao đã dành các quy đất 

để thực hiện các dự án nhà ở cho sinh viên nên khi có nhu cầu, Tỉnh sẽ thu hút 

đầu tư các dự án riêng (không gắn với cơ sở đào tạo) để phục vụ nhu cầu của 

sinh viên. 

+ Hoàn thành Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng 

theo quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013. Kết quả, đã  hỗ trợ cho 

6.108 hộ xây dựng nhà ở (Xây mới là 2.913 hộ; sửa chữa là 3.195 hộ) với tổng 

kinh phí là 173.804 tỷ đồng.   

         + Hoàn thành Chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo nông thôn theo quyết 

định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng chính phủ. Kết quả đã 

có: 472 hộ được hỗ trợ từ các nguồn kinh phí khác, 525 hộ được vay vốn Ngân 

hàng chính sách, 427 được hỗ trợ từ ngân sách tỉnh. 

- Khó khăn, vướng mắc: Công tác thực hiện các dự án nhà ở xã hội do các 

Nhà đầu tư triển khai còn chậm; Việc hỗ trợ thực hiện xây dựng nhà ở cho 

người có công với cách mạng chưa hiệu quả do nguồn kinh phí hỗ trợ từ trung 

ương chưa kịp thời (trong khi ngân sách tỉnh còn hạn chế) nên đã có nhiều trường 

hợp người hỗ trợ do già yếu nên bị chết, chất lượng nhà ở xuống cấp nên phải điều 

chỉnh mức hỗ trợ từ sửa chữa sang xây mới; Chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ 

nghèo trong bước rà soát, đánh giá đối tượng chưa chặt chẽ cùng với việc đề án 

chỉ hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi nên quá trình thực hiện đã có nhiều hộ không có 

nhu cầu thực hiện. 

 

2. Kết quả thực hiện pháp luật về kinh doanh bất động sản: 

 

- Đánh giá kết quả thực hiện các nội dung tại các điểm a, b, c, d, e, g Mục 

7 Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Chính phủ: 

+ Đánh giá, điều chỉnh, bổ sung Chương trình phát triển nhà ở của Tỉnh: 

Đã xây dựng kế hoạch để thực hiện năm 2021. 

+ Dành quỹ đất nhà ở xã hội tại các dự án Khu đô thị, Khu công nghiệp: 

Thực hiện theo quy định (Luật nhà ở, nghị định 100/2015/NĐ-CP), đối với các 

đô thị quy hoạch loại III trở thì các dự án Khu đô thị đều phải bố trí quỹ đất 

20% nhà ở xã hội trong phạm vi dự án. Riêng đối với các KCN, các dự án nhà 

ở công nhân được thu hút đầu tư để lập riêng phục vụ nhu cầu của công nhân 

tại các KCN. 

- Đánh giá tình hình thị trường bất động sản địa phương năm 2020:  

+ Cơ bản phù hợp với mục tiêu kinh tế - xã hội tại địa phương năm 2020 

và giai đoạn 2016-2020 về một số tiêu chí: Vị trí thực hiện các dự án khu đô 

thị, khu nhà ở xã hội đều được đầu tư xây dựng tại các đô thị, gần các Khu 

công nghiệp của Tỉnh để đáp ứng nhu cầu về nhà ở tại khu vực, phù hợp với 

quy hoạch và chương trình phát triển đô thị của Tỉnh, đáp ứng mục tiêu thu hút 

đầu tư phát triển các KCN của Tỉnh. 

+ Tình hình kinh doanh bất động sản: Các loại hình bất động sản trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam được kinh doanh với nhiều loại hình: đất nền các dự án, căn 

hộ chung cư, căn hộ nhà ở thấp tầng, giá cả thị trường các loại bất động sản đều 
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có biến động tăng nếu so năm trước với năm sau, tiến độ triển khai của hầu hết 

các dự án kinh doanh bất động sản đều chậm. 

- Dự báo tình hình Bất động sản năm 2021: Địa bàn tỉnh Hà Nam không 

lớn, có khoảng cách về địa lý đối với thủ đô Hà Nội tương đối gần nên vấn đề 

về nhà ở, đặc biệt nhà ở xã hội chưa bức xúc, sự trầm lắng của thị trường bất 

động sản không gây ảnh hưởng nhiều. Trong những năm qua, với việc thu hút 

được rất nhiều dự án Khu đô thị, khu nhà ở (hầu hết đang trong quá trình đầu 

tư xây dựng) nên nguồn cung về bất động sản tại các dự án trong thời gian tới 

là rất lớn, dó đó có thể xảy ra hiện tượng cung vượt cầu. Ngoài ra, với việc 

Tỉnh Hà Nam sẽ tập trung thu hút để lấp đầy, phát triển các Khu công nghiệp 

nên nhu cầu về nhà ở cho công nhân sẽ rất lớn, có thể xảy ra hiện tượng cầu 

vượt cung. 

- Những khó khăn, vướng mắc: Năm vừa qua, đại dịch Covid -19 đã làm 

ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung và lĩnh vực Nhà ở, bất động sản nói 

riêng, các nhà đầu tư triển khai dự án cầm chừng, nhiều dự án bất động sản tiến 

độ triển khai chậm.  

 

IV. Đánh giá chung 

 

1. Kết quả và nguyên nhân 

 

- Tỉnh Hà Nam có quy mô diện tích nhỏ xong có nhiều dự án đầu tư, kinh 

doanh bất động sản đã và đang được triển khai thực hiện, cung cấp ra thị 

trường một số loại hình bất động sản như sau: Các lô đất nền tại các dự án 

(hiện nay cung đã vượt cầu), Căn hộ chung cư (số lượng không nhiều nhưng 

không hấp dẫn đối với người dân), căn hộ nhà ở thấp tầng (có giá thành cao, 

chưa phù hợp với thu nhập của người dân). 

- Loại hình căn hộ nhà ở xã hội dành cho công nhân tại các KCN đang có 

nhu cầu do các KCN đang phát triển (đã có các dự án đang triển khai). 

 

2. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân 

 

- Các dự án đầu tư, kinh doanh bất động sản cần có nhu cầu về vốn lớn, 

yêu cầu Chủ đầu tư phải có năng lực về tài chính và kinh nghiệm về quản lý để 

triển khai dự án. 

- Dự án kinh doanh bất động sản thường bị chi phối bởi Luật Xây dựng, 

Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở… xong 

các Luật cần sự đồng bộ để các cơ quan quản lý nhà nước và các chủ đầu tư 

thực hiện thuận tiện. 

V. Giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 

 

1. Những giải pháp chủ yếu 

 

- Tập trung rà soát các dự án Khu đô thị, khu nhà ở để có biện pháp đẩy 

nhanh tiến độ, sớm đưa vào khai thác đối với các dự án đã cơ bản hoàn thành, 
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tạm dừng (chấm dứt) thực hiện đối với các dự án triển khai chậm (do Chủ đầu 

tư thiếu năng lực và tài chính), không thu hút đầu tư các dự án đô thị khi chưa 

có quy hoạch. 

- Tập trung hoàn thành đưa vào giao dịch, bán căn hộ đối với các dự án 

Khu nhà ở công nhân tại các Khu công nghiệp Đồng Văn I, II, IV để giải quyết 

nhu cầu nhà ở cho công nhân tại các Khu công nghiệp. Tiếp tục thu hút các nhà 

đầu tư để triển khai xây dựng các dự án nhà ở công nhân tại các Khu công 

nghiệp khác theo tiến độ triển khai xây dựng và thu hút đầu tư của các khu. 
 

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 

 
- Sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà 

Nam giai đoạn 2015-2020. 

- Tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa 

bàn tỉnh. 

 

VI. Kiến nghị, đề xuất 

 
- Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan tham mưu để báo 

cáo Quốc hội sửa đổi để thống nhất giữa các Luật đầu tư, Luật đất đai Luật nhà 

ở, Luật kinh doanh bất động sản…, làm cơ sở để tháo gỡ các khó khăn, vướng 

mắc. 

- Đối với việc xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động 

sản theo Nghị định 117/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Đề nghị Bộ Xây dựng ban 

hành hướng dẫn lập dự toán kinh phí phục vụ việc điều tra, xây dựng cơ sở dữ 

liệu, quản lý, vận hành hệ thống và cung cấp thông tin về đơn vị có chức năng có 

thể đứng ra tổ chức việc hướng dẫn sử dụng phần mềm để tổ chức hướng dẫn tại 

địa phương. 

 

 Sở Xây dựng trân trọng báo cáo./. 

 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (để b/c);  

- Lãnh đạo SXD;  

- Lưu VT, PTĐT.  

Nam:D:\So XD\VB đi\Nam 2021/01  

CV(LN)- 2021/0043.  

 Nguyễn Quang Huy  

 


		2021-01-11T15:50:42+0700


		2021-01-12T10:51:51+0700


		2021-01-12T10:51:51+0700


		2021-01-12T10:51:51+0700




