
 

Kính gửi: Văn phòng Tỉnh ủy 

 

Căn cứ Văn bản số 539-CV/VPTU ngày 18/01/2022 v/v xin ý kiến về dự 

thảo Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Hà Nam năm 2022.  

Sau khi nghiên cứu, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia một số ý kiến như 

sau: 

 1. Cơ bản nhất trí với các nội dung của dự thảo Kế hoạch: sự cần thiết ban 

hành Kế hoạch; mục đích, yêu cầu; nội dung… 

 2. Một số nội dung đề nghị tiếp tục nghiên cứu: 

 2.1. Về cơ sở, căn cứ xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở: Việc đề xuất các 

chỉ tiêu, mục tiêu về phát triển nhà ở cũng như đề xuất danh mục các dự án phát 

triển nhà ở hàng năm, 5 năm hay của một giai đoạn nhất định cần dựa trên thực 

tiễn và định hướng phát triển kinh tế - xã hội, các ngành lĩnh vực; tính toán, xác 

định quy mô dân số, nguồn lực lao động... Trên cơ sở đó, tính toán xác định chỉ 

tiêu, mục tiêu về diện tích nhà ở bình quân đầu người, diện tích phát triển các loại 

hình nhà ở... và đề xuất danh mục dự án phát triển nhà ở phù hợp. 

 2.2. Nội dung phần thuyết minh và các phụ biểu kèm theo đã thống kê, đánh 

giá tình hình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2021; đề xuất 

mục tiêu, danh mục dự án phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 và mục tiêu phát 

triển nhà ở kế hoạch năm 2022. Tuy nhiên, phụ biểu kèm theo chưa đề xuất cụ thể 

danh mục dự án thực hiện trong Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 (năm 2022 

thực hiện những dự án nào). 

 2.3. Một số nội dung cụ thể: 

- Trang 2: Mục đích đề nghị nghiên cứu bổ sung thêm mục đích kế hoạch: 

Cụ thể hóa Chương trình phát triển nhà ở 2021-2025 (Hiện nay Chương trình phát 

triển nhà ở 2021-2025 chưa được HĐND thông qua, tuy nhiên mục yêu cầu đã 

nêu “phù hợp với các chỉ tiêu phát triển nhà ở của tỉnh trong Chương trình phát 

triển nhà ở” và tại Chương II, Chương III dự thảo Kế hoạch đã có nội dung: Kế 

hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025, giai đoạn 2021 - 2030. 

- Trang 3 Mục yêu cầu đề nghị bổ sung nội dung: Xác lập danh mục các dự 

án phát triển nhà ở trên địa bàn trong năm 2022 làm cơ sở giám sát tiến độ thực 

hiện các dự án. 

- Chương III Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025 và năm 

2022: Đề nghị nghiên cứu bổ sung làm rõ: mục tiêu phát triển, định hướng các 

khu vực phát triển nhà ở trong giai đoạn, các chỉ tiêu phát triển nhà ở trong giai 

đoạn, trong năm 2021 và năm 2022, nhu cầu nguồn lực dự kiến. 
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* Năm 2021 chưa có Kế hoạch phát triển nhà ở, do đó đề nghị nghiên cứu 

bổ sung giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2021, 2022.  

- Mục tổ chức thực hiện: 

+ Đối với Sở Xây dựng đề nghị nghiên cứu bổ sung nhiệm vụ Sở Xây dựng 

trong việc xây dựng cơ chế/quy chế quản lý sử dụng quỹ nhà ở xã hội, thẩm định 

khung giá cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị 

liên quan tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo UBND 

tỉnh theo quy định (dự thảo mới chỉ đề cập nhiệm vụ đôn đốc,  báo cáo). 

+ Đối với Sở Kế hoạch Đầu tư:  Đề nghị nghiên cứu lại nhiệm vụ giám sát 

thực hiện các dự án... cho phù hợp. Lý do: tại điểm d khoản 2 Điều 2 Quyết định 

số 1722/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh về việc giải thể Ban QLPT 

Khu đô thị mới tỉnh quy định nhiệm vụ của UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

Theo dõi giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị đảm bảo đúng 

theo quy hoạch, kế hoạch, tiến độ theo các nội dung dự án đã được phê duyệt; 

tổng hợp, đề xuất và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các vấn đề vướng 

mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện đầu tư (Sửa lại đoạn Thực hiện giám sát, 

đánh giá đầu tư... theo hướng “Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố 

trong việc theo dõi, giám sát đánh giá đầu tư đối với các dự án xây dựng nhà ở...”). 

  2.4 Danh mục dự án tại các phụ lục kèm theo. 

 - Danh mục dự án tại Phụ lục 1A:  

 + Rà soát lại các thông tin về chủ đầu tư và diện tích đất thực hiện dự án: 

Dự án KNO Hanopark 2 (số thứ tự 5 – địa bàn thị xã Duy Tiên), chủ đầu tư là 

Liên danh Công ty TNHH Hai Pha Việt Nam và Công ty cổ phần Đầu tư Đông Á 

Land; Dự án Khu nhà ở đô thị phía Đông Nam Đồng Văn thuộc quy hoạch phân 

khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông phường Đồng Văn, Duy Tiên (số 

thứ tự 7 – địa bàn thị xã Duy Tiên), diện tích là 11,9ha; Dự án KNO Hanopark 1 

(số thứ tự 2 – địa bàn Kim Bảng), chủ đầu tư là Liên danh Công ty cổ phần Tập 

đoàn nhựa Đông Á và Công ty TNHH Hai Pha Việt Nam; Số thứ tự 4 – địa bàn 

Kim Bảng, chỉnh sửa tên dự án là Dự án đầu tư Khu nhà ở đô thị Đại Cương thuộc 

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tổng thể Khu vực phía Tây Khu nhà ở đô 

thị tại xã Đại Cương – giai đoạn I, chủ đầu tư là Liên danh Công ty TNHH Xây 

dựng Hoàng Hiệp và Công ty CP Kỹ thuật và Xây dựng Thành Đông... 

 + Địa bàn huyện Thanh Liêm, bổ sung dự án ĐTXD Khu thương mại dịch 

vụ và nhà ở phố Cà huyện Thanh Liêm.  

 - Danh mục dự án tại Phụ lục 2A (các dự án đã có QĐ lựa chọn NĐT): 

 Đề nghị sửa cột “Văn bản chủ trương” thành “Quyết định phê duyệt kết quả 

lựa chọn nhà đầu tư”. Đồng thời, đề nghị bỏ dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật khu 

thương mại dịch vụ phố Cà ra khỏi phụ lục 2A do dự án đã có Quyết định chấp 

thuận dự án. 

 - Danh mục dự án tại Phụ lục 2B (Dự án BT dự kiến triển khai): 

 Đề nghị rà soát, bổ sung một số dự án hoàn trả BT như: Dự án hoàn trả dự 

án BT Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới Đức Đồng thuộc quy hoạch trung tâm 
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hành chính thị trấn Vĩnh Trụ; Dự án hoàn trả dự án BT dự án đầu tư xây dựng 05 

tuyến đường trục chính thuộc Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu 

vực trung tâm đô thị Duy Tiên; Dự án hoàn trả dự án BT: đầu tư xây dựng tuyến 

đường 68m địa bàn xã Liêm Chung thành phố Phủ Lý... 

 - Tại phụ lục 3, danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư, đề nghị không 

ghi tên nhà đầu tư trong tên dự án (chủ trương cho nghiên cứu tuy nhiên còn thực 

hiện quy trình lựa chọn NĐT theo quy định). 

 - Phục lục 4A. Danh mục dự án dự kiến thu hút đầu tư trong giai đoạn 2021-

2025. 

 + Đề nghị nghiên cứu đề xuất cụ thể danh mục dự án thực hiện trong Kế 

hoạch phát triển nhà ở năm 2022. 

 + Chỉnh sửa tên một số dự án phù hợp với chủ trương của cấp có thẩm 

quyền: Khu nhà ở tại xã Thanh Phong (TL-ĐT01.21) thành Khu dân cư mới xã 

Thanh Phong, huyện Thanh Liêm (TL-ĐT01.21); Khu nhà ở tại xã Thanh Phong 

(TL-ĐT04.21) thành Khu dân cư mới xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm (TL-

ĐT04.21)... 
 

Trên đây là một số nội dung ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị 

Văn phòng Tỉnh ủy nghiên cứu, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, KTN. 

  

  

 
 

Nguyễn Văn Lượng 
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