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ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH LÂM ĐỒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1571/QĐ-UBND                        Lâm Đồng, ngày 27 tháng 7  năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí xây dựng Chương trình phát triển  

nhà ở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây 

dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 

99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 

Căn cứ Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 696/TTr-SXD ngày 15/4/2020 và 

của Sở Tài chính tại Văn bản số 1480/STC-HCSN ngày 14/7/2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí xây dựng Chương trình phát 

triển nhà ở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, gồm 

các nội dung sau: 

1. Nội dung của Đề cương: 

- Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và những yếu tố ảnh hưởng tới 

nhà ở tại tỉnh Lâm Đồng. 

- Đánh giá thực trạng nhà ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

- Dự báo nhu cầu nhà ở, khả năng cung ứng, xác định các chỉ tiêu về phát triển 

nhà ở giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. 

- Quan điểm, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chương 

trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh. 

 (kèm theo Đề cương Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 
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2021-2025 và định hướng đến năm 2030 do Sở Xây dựng lập).  

2. Tổng dự toán kinh phí: 1.134.832.000 đồng (một tỷ, một trăm ba mươi bốn 

triệu, tám trăm ba mươi hai ngàn đồng). 

3. Dự toán chi tiết theo thẩm định của Sở Tài chính tại Văn bản số 1480/STC-

HCSN ngày 14/7/2020. 

4. Nguồn kinh phí: Từ chi khác năm 2020 của ngân sách tỉnh còn chưa phân bổ 

5. Chủ đầu tư: Sở Xây dựng. 

6. Thời gian thực hiện: Năm 2020: 

- Lập, thẩm định, phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán : 01 tháng 

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn thực hiện dự án : 01 tháng 

- Thực hiện khảo sát số liệu, lập báo cáo, dự thảo và thẩm định : 04 tháng 

Điều 2. Giao Sở Xây dựng căn cứ Quyết định phê duyệt đề cương và dự toán 

kinh phí này để triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các 

Sở: Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các tổ chức, 

cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

 

Phạm S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 38/Ngày 31 - 7 - 2020 

 

 

 

5 

ĐỀ CƯƠNG 

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI 

ĐOẠN TỪ NĂM 2021 ĐẾN NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 

(Kèm theo Quyết định số: 1571/QĐ-UBND  

ngày 27 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng ) 

I. SỰ CẦN THIẾT: 

Thực hiện Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến 

năm 2030; UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 1659/QĐ-UBND ngày 

11/8/2014 về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2011-2020. Chương trình sau khi được ban hành đã tác động tích cực đến công tác 

quản lý và phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh, qua đó thúc đẩy thị trường bất động sản 

tỉnh phát triển có hệ thống. Đồng thời, đã đạt được một số kết quả về nhiều mặt đặc 

biệt là yếu tố xã hội.  

Kể từ thời điểm triển khai thực hiện Chương trình đến nay, cơ chế chính sách 

và các quy định của pháp luật có nhiều thay đổi như Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định 

99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của 

Chính phủ, thay thế cho Luật Nhà ở 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. 

Luật Nhà ở năm 2014 đã có hiệu lực và đi vào thực tiễn, những quy định về Chương 

trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương được nêu tại Điều 15, Điều 169 và 

Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.  

Ngoài ra, Chương trình phát triển nhà ở được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt 

tại Quyết định số 1659/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 bao gồm các chỉ tiêu phát triển 

nhà ở đến năm 2020 (chưa có hệ thống chỉ tiêu phát triển nhà ở cho giai đoạn sau năm 

2020). 

Năm 2020 cũng là năm sẽ thực hiện thay đổi về Quy hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng để thay thế cho Quyết định số 1462/QĐ-

TTg ngày 23/8/2011. 

Trên cơ sở đó, căn cứ Khoản 4, Điều 3 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 

20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Nhà ở, Sở Xây dựng dự thảo đề cương nhiệm vụ và dự toán để báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương, phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán làm cơ 

sở thực hiện xây dựng chương trình phát triển nhà ở giai đoạn từ năm 2021 đến năm 

2025 và định hướng đến năm 2030 theo đúng quy định tại Điều 169 của Luật Nhà ở. 

II. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU:  

1. Mục tiêu: 

- Đánh giá thực trạng nhà ở hiện nay trên địa bàn tỉnh. 

- Làm cơ sở để chỉ đạo phát triển nhà ở vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 

05 (năm) năm và hàng năm của tỉnh; góp phần phát triển đô thị và nông thôn bền 

vững, hiện đại và giữ gìn bản sắc địa phương; 

- Nghiên cứu giải quyết vấn đề nhà ở cho các tầng lớp theo quy định của Luật 

Nhà ở, làm cơ sở để thu hút phát triển đô thị; Làm cơ sở để triển khai các bước chuẩn 
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bị đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, nhà ở 

công vụ trên địa bàn tỉnh;  

- Dự báo sát nhu cầu nhà ở và nghiên cứu giải quyết nhu cầu nhà ở theo các 

nhóm đối tượng cần hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định; làm cơ sở thu hút đầu tư 

phát triển đô thị cùng với chỉnh trang, phát triển đô thị;  

- Dự báo quỹ đất để đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở. 

- Mở rộng khả năng huy động nguồn vốn đầu tư của toàn xã hội và của các 

thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở; thực hiện có hiệu quả các chủ trương, cơ 

chế, chính sách kích cầu trong lĩnh vực nhà ở; Kích cầu sản xuất, thúc đẩy phát triển 

thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh; Xây dựng lộ trình ưu tiên giải quyết nhà ở 

cho các đối tượng chính sách xã hội góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của 

nhân dân; Làm cơ sở cập nhật dữ liệu cho các dự án đầu tư xây dựng nhà ở; 

- Xây dựng hệ thống giải pháp phù hợp với tình hình cụ thể của tỉnh, dựa trên 

các mục tiêu được đề ra nhưng vẫn đảm bảo được tính bền vững cho công tác phát 

triển nhà ở. 

- Thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.  

2. Yêu cầu: 

- Công tác phát triển nhà ở tỉnh Lâm Đồng phải phù hợp với nhu cầu nhà ở của 

địa phương trong từng giai đoạn; đảm bảo tuân thủ pháp luật về nhà ở, quy hoạch, kế 

hoạch do các cấp phê duyệt và các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành. 

- Chỉ tiêu phát triển nhà ở, đặc biệt là chỉ tiêu nhà ở xã hội phải được xác định 

là một trong những chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh , 

phù hợp với từng thời kỳ điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

- Xác định quỹ đất để đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã 

hội, nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp, người nghèo và các đối tượng chính sách 

xã hội trên địa bàn tỉnh. 

III. CĂN CỨ PHÁP LÝ: 

- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014; 

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 

- Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển 

và quản lý nhà ở xã hội; 

- Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; 

- Quyết định số 1462/QĐ-TTg ngày 23/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê 

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng đến năm 

2020; 

- Quyết định số 1848/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê 

Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 và tầm nhìn đến 

năm 2050; 

- Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 về việc 

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của luật nhà ở và nghị định số 99/2015/NĐ-CP 

ngày 20 tháng 10 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của luật nhà ở; 

- Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 
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thực hiện một số nội dung của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015; 

- Quyết định số 1659/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh về việc phê 

duyệt Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020; 

- Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 05/07/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng 

Phê duyệt Đề án “Xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh” giai 

đoạn 2018 - 2025; 

IV. NỘI DUNG: 

- Theo quy định tại Khoản 5, Điều 3 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 

20/10/2015 thì các chỉ tiêu trong chương trình phát triển nhà ở, bao gồm chỉ tiêu diện 

tích nhà ở bình quân đầu người, diện tích nhà ở tối thiểu, số lượng nhà ở, tổng diện 

tích sàn xây dựng nhà ở mới, chất lượng nhà ở tại đô thị và nông thôn phải được đưa 

vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cần đánh giá việc thực hiện 

khi sơ kết, tổng kết nhiệm vụ này. 

- Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 

20/10/2015 thì nội dung chương trình phát triển nhà ở 05 năm và 10 năm hoặc dài hơn 

của địa phương bao gồm: 

a) Đánh giá thực trạng các loại nhà ở (nhà ở riêng lẻ, nhà chung cư), nhà ở của 

các nhóm đối tượng quy định tại Điều 49 của Luật Nhà ở trên địa bàn; 

b) Phân tích, đánh giá kết quả, tồn tại, nguyên nhân, các khó khăn, vướng mắc 

trong công tác phát triển và quản lý nhà ở, công tác quy hoạch sử dụng đất và quy 

hoạch xây dựng liên quan đến phát triển nhà ở của địa phương; 

c) Xác định nhu cầu về nhà ở (số lượng, loại nhà, tổng diện tích sàn xây dựng); 

nhu cầu về diện tích đất để xây dựng các loại nhà ở của từng khu vực trên địa bàn; 

trong đó cần xác định cụ thể nhu cầu về nhà ở của các nhóm đối tượng cần hỗ trợ cải 

thiện nhà ở theo quy định tại Điều 49 của Luật Nhà ở; nhu cầu về vốn (vốn ngân sách 

nhà nước và các nguồn vốn khác) để đầu tư xây dựng nhà ở; 

d) Xác định các chỉ tiêu về phát triển nhà ở (bao gồm diện tích nhà ở bình quân 

đầu người, chỉ tiêu diện tích sàn nhà ở tối thiểu, số lượng, diện tích sàn nhà ở xây 

dựng mới của từng loại nhà ở, chất lượng nhà ở tại đô thị và nông thôn); 

đ) Tại khu vực đô thị thì phải xác định rõ các yêu cầu mối liên hệ giữa phát 

triển nhà ở với yêu cầu về phát triển đô thị; 

e) Các giải pháp để thực hiện chương trình, trong đó nêu rõ các giải pháp về cơ 

chế chính sách nhà ở do địa phương ban hành, quy hoạch xây dựng, bố trí quỹ đất và 

hình thức đầu tư xây dựng các loại nhà ở, giải pháp khoa học, công nghệ xây dựng để 

giảm chi phí xây dựng, huy động các nguồn vốn, cơ chế ưu đãi tài chính, đất đai, 

phương án thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội cho từng nhóm đối tượng theo 

quy định tại Điều 49 của Luật Nhà ở; 

g) Giải pháp để có quỹ đất sạch và tính đồng bộ trong giải phóng mặt bằng đầu 

tư xây dựng dự án mới để tái định cư theo quy định; 

h) Tiến độ thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan chức năng của địa phương 

trong việc thực hiện chương trình. 
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VI. ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở 

TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2021 ĐẾN NĂM 2025 VÀ ĐỊNH 

HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 

MỞ ĐẦU 

1. Vai trò của nhà ở đối với đời sống và phát triển kinh tế.  

2. Sự cần thiết phải xây dựng, điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở tỉnh 

Lâm Đồng. 

3. Cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học và thực tiễn. 

4. Mục đích đánh giá và điều chỉnh. 

5. Mục tiêu đánh giá và điều chỉnh. 

6. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu, đánh giá. 

7. Phương pháp nghiên cứu thực hiện. 

8. Kết quả đạt được và vấn đề còn tồn tại. 

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT ĐIỂU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ 

HỘI VÀ NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI NHÀ Ở TẠI TỈNH LÂM 

ĐỒNG. 

1.1. Điều kiện tự nhiên và đơn vị hành chính  

1.2. Các yếu tố xã hội tác động đến phát triển nhà ở 

1.3. Các yếu tố kinh tế và xu hướng phát triển 

1.4. Phát triển cơ sở hạ tầng 

1.5. Vai trò của các thành phố/ thị xã trong bối cảnh phát triển Lâm Đồng. 

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM 

ĐỒNG 

2.1. Tóm lược quá trình hình thành và phát triển nhà ở tại Lâm Đồng 

2.2. Thực trạng nhà ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng  

2.3. Hiện trạng nhà ở theo loại hình nhà ở 

2.4. Hiện trạng nhà ở phân theo đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở 

xã hội và các chương trình mục tiêu  

2.5. Thực trạng thị trường bất động sản và thị trường nhà ở 

2.6. Hiện trạng về công tác quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng liên 

quan đến phát triển nhà ở 

2.7. Các chính sách phát triển nhà ở  

2.8. Đánh giá chung về thực trạng nhà ở  

CHƯƠNG 3: DỰ BÁO NHU CẦU NHÀ Ở, KHẢ NĂNG CUNG ỨNG VÀ 

QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN NHÀ Ở GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2021 -2025 VÀ 

TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG 
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3.1. Cơ sở dự báo nhu cầu nhà ở của tỉnh 

3.2. Nhu cầu nhà ở giai đoạn từ năm 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 

3.3. Đánh giá sơ lược khả năng cung ứng nhà ở của thị trường 

3.4. Quan điểm, mục tiêu phát triển nhà ở và một số chỉ tiêu cụ thể 

CHƯƠNG 4: QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ 

VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TRÊN 

ĐỊA BÀN TỈNH 

4.1. Quan điểm phát triển nhà ở 

4.2 Mục tiêu phát triển nhà ở 

4.3. Những định hướng phát triển nhà ở tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030  

4.4. Các nhóm giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 

CHƯƠNG 5: TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

5.1. Trách nhiệm của các Sở, Ban ngành  

5.2. Trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố 

5.3. Trách nhiệm của các chủ đầu tư. 

KẾT LUẬN.  
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