
CH!NH PHU CONG HOA XA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

S& 49/20211ND-CP Ha Nç3i, ngày 01 tháng 4 nám 2021 

• NGAN HANG CHiNH SACH XA HOI 

A' SÔ :M4  

DE4 Ngáy:..54.ODU... 
Chuye'n:t14 iLC&'  
LUu  

NGHI DINT! 
i, bi sung mt s diu cüa Nghj djnh s 100/2015/ND-CP 

ngày 20 tháng 10 nám 2015 cüa ChInh phü 
v phát trin và quãn 1 nhà & xã hi 

Can ci Lut T chtc ChInh phz ngày 19 tháng 6 nám 2015, Lut tha 
dói, bó sung mót so diêu cia Lugt To chi'c GhInh phi và Lut TO chic chInh 
quyên djaphwcng ngày 22 tháng 11 nám 2019; 

Can thLut Dáu thu ngày 26 tháng 11 nám 2013, 

Can c& Lut D& dai ngày 29 tháng 11 nám 2013; 

Can c& Lu4t  Nhà a ngày 25 tháng 11 nám 2014; 

Can cii- Luât Kinh doanh bcit dóng san ngày 25 tháng 11 nám 2014, 

Can ci Luát Dcu hr cOng ngày 13 tháng 6 näm 2019, 

Can th Luát Du hr ngày 17 tháng 6 nám 2020, 

Can c& Luát Xây dwng ngày 18 tháng 6 nám 2014, Lu4t  sia ddi, bá sung 
mt sO diêu cia Luat  Xáy drng ngày 17 tháng 6 näm 2020; 

Can ci Lut Du tu theo phwong th-c dói tác cOng tw ngày 18 tháng 6 
nám 2020, 

Theo d nghj cia Bô trwàng Bó Xây chrng; 

ChInh phz ban hành Nghj djnh tha ddi, b sung mót sd diu czaNghf 
djnh sO 100/2015/ND-CF ngày 20 tháng 10 nám 2015 cia ChInhphü vêphát 
triên và quán l nhà àxâ h5i. 

.A A ( .A . . 
Dieu 1. Sira doi, bo sung mçt so then cua Ngh d!nh  so 100/20151N0-CP 

ngày 20 tháng 10 nám 2015 cüa ChInh phü v phát trin và quãn I 
nhà &xA hi 

1. B sung khoân 4, 5 và 6 vào sau khoãn 3 Diu 1 nhix sau: 

"4. Vic chip thun chü truang Mu tu dii an Mu t's xây drng nhà a xâ 
hi thrc hin theo quy djnh cüa pháp 1ut dâu tu. 
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5. Trong qua trInh thm djnh d chap thun chü truo'ng du tu d& vói 
các di,r an dâu tu xay dirng nhà & xa hOi, ca quan chü tn thâm djnh lay 9 kiên 
cüa Ca quan quãn 19 nhà nuâc ye nhà & dôi vói các ni dung quy djnh tai 
khoãn 6 Diêu nay. 

6. Ni dung 1y 9 kin thm djnh d chap thu.n chü truang dAu tu di 
vâi các dir an dâu tu xây drng nba & xã hi bao gôm: 

a) Các ni dung 1y 9 kin th.m djnh cüa ca quan quán 19 nhà nuóc v 
nhà a quy djnh tai  Nghj djnh quy djnh chi tiêt và huâng dan thi hành mt so 
diêu cüa Lu.t Nhà &; 

b) Vic lira ch9n qu5 dt xay dimg nhà & xä hi (tnu&ng hqp sà diing vn 
dâu tu công, von nhà nuóc ngoài dâu tu cong); 

c) Dánh giá vic dáp i'mg các diu kin, tiêu chI d duqc lam chü du tu 
d an nhà & xã hi theo quy djnh cüa Nghj djnh nay; 

d) Loai nhà và tiêu chun din tIch nhà & xâ hi; 

d) Các ca ch, chInh sách h trq chü d.0 tu dir an nhà & xâ hi (chi phi 
bôi thu&ng, giâi phóng mt bang; kinh phi h trçl dâu tu xây d%rng h thông ha 
tang k5' thu.t và các chInh sách h trçi khac)." 

2. Süa dM, b sung khoãn 2; b sung các khoãn 4 và 5 vào sau khoãn 3 
Diêu 3 nhu sau: 

a) Sàa di, b sung khoân 2 nhu sau: 

"2. Nhà a xâ hi tai  khu cong nghip là nhà & xä hi ducic du tu xây 
dirng theo quy djnh cüa pháp lut ye nhà &, pháp 1ut ye nhà & xA hi de phiic 
vi1 nhu câu cüa h gia dinh, cá nhân lam vic tai  khu Cong nghip." 

b) B sung các khoàn 4 và 5 vào sau khoân 3 nhu sau: 

"4. Dr an d.0 tu xay dimg nha & xä hi bao gm di an du tu xay dirng 
nhà & xâ hi dc 1p và dir an dâu tu xây dirng nhà & xã hi sü diing phân qu5 
dat 20% tOng din tich dat & thuc pham vi dir an dâu P.r xây dirng nhà& 
thizcing mai  dành dé dâu tu xây dirng nhà & xã hi trong tnu&ng hqp chü dâu 
tu di,r an dâu tu xay drng nhà & thuang mai  do không thçrc hin dâu tu xây 
dirng nhà & xä hi. 

5. Ngu&i thu nh.p thp là ngu&i lam vic tai  ca quan, dan vj, doanh 
nghip thuc các thành phân kinh té hoc lao dng tçr do tai  khu vrc do thj, Co 
m'rc thu nhp khOng phãi dóng thuê thu nh.p thu&ng xuyên theo quy djnh cüa 
pháp lu.t nhà &, pháp 1u.t thuê thu nhp cá nhân." 
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3. Sàa di, b sung khoãn 1 và 3; b sung khoân 1 a vào sau khoãn 1 
Diêu 4 nhix sau: 

a) Sira di, b sung khoân 1 nhix sau: 

"1. Ti các do thj loai  dc bit, loai  I, loai 
II và loai III trong qua trInh 

lip, thâm djnh và phê duyt quy hoach  do thj; quy hoach xây dirng nông thôn; 
quy hoach  phát triên khu cOng nghip; quy hoach xây dimg các ca s& giáo 
diic dai  hpc, tnr?mg dy nghê (tth vin nghiên ciru khoa hçc, trrning phô 
thông dan tc ni trü cong 1p trên dja ban), Uy ban nhân dan cap tinh có 
trách nhim can Cu VâO nhu câu nhã ô xâ hi trén dja bàn và chrnmg trInh, kê 
hoach phát triên nba a dâ diiçic phê duyt dê bô trI dü qu dat dành cho phát 
triên nhà & xA hi; chi dao  cc quan chüc näng xác djnh ci the vjtrI, dja diem, 
quy mô din tIch dat cüa ti'rng dir an xay drng nhà a xã hi dông b ye h 
thông ha tang k thut và ha tang xä hi dê phát triên nhà & xã hi." 

b) B sung khoàn la vào sau khoãn 1 nhu sau: 

"1 a) Tai  các do thj loai IV và l°a  V, liJy ban nhân dan cp tinh can ci'r 
vào diêu kin CI the cüa dja phixng ye nhu câu nhâ & xA hi trên dja bàn nth 
có dr an dâu tu xay dirng nhà & thixcing mai,  khu do thj di.rcrc phê duyt hoc 
chuo?ng trInh, kê hoach phát triên nhã a dé yêu câu chü dâu tir dành mt phãn 
din tIch dat & trong dr an dA dâu ti.r xây dmg h thông ha tang k5 thu.t dé 
xây drng nhà & xã hi." 

c) Süa di, b sung khoàn 3 nhix sau: 

"3. Vic si'r dicing dt d phát trin nhà & xA hi ,phâi bâo dam phü hçip 
vâi quy hoach do thj, quy hoach, kê hoach sr ding dat, quy hoach xay dirng 
nông thôn dâ dxçic ca quan có thãm quyên phê duyt và tuân thu theo dung 
Giây phép xay dirng trong trtr&ng hçip phâi có giây phép do ca quan nhà rnrâc 
có thâm quyên cap theo quy djnh cüa pháp 1ut ye xây drng." 

4. Sira di, b sung Diu 5 nhi.r sau: 
• A - A , . A A A. , . , . A 

Dieu 5. Quy dat de phat trien nha o' xa h9i doi vn cac dir an dau tir 
xây dçrng nhà & thirong mi, khu do thj 

1. Tnr&ng hcip dr an du tu xay dmg nhà & thi.rang mai,  khu do thj có 
quy mô sü diing dat tr 2 ha tr& len tai  các do thj l°a  dc bit và loai I hoc tr 
5 ha tr& len tai  các do thj l°ai  II và loai III phâi dành 20% tong din tIch 
dat & trong các dO an quy hoach chi tiêt duqc Ca quan có thâm quyên phê 
duyt, d dau tir xay d%rng h thông ha tang k5' thut dành dê xây drng nhà 
&xãhi. 

2. Tri.r&ng hqp dr an du tu xây drng nhã & thuang mai,  khu do thj có 
quy mô sü dung dat nhO han 2 ha tai  các dO thj l°ai  dc bit vâ loai I hoc nhó 
han 5 ha tai  các do thj loai  II Va 1°a  III thI chü dau tu khOng phâi dành qu 
dt 20% và có ngliTa vii np tien sudiing dat cho toàn b din tIch dat cUa dir 
an theo quy djnh cüa pháp lut ye dat dai. 
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3. Di vói trng hçip thuc din phài b trI qu d.t 20% d xây dirng 
nhà a xã hi theo quy djnh nhung do có sr thay dôi quy hoach chung, quy 
hoch phân khu, quy hoach chi ti& cüa dja phixang dn den vic b trI qu dat 
20% không con phU hçip thI Uy ban nhân dan cp tinh phãi báo cáo Thu tuàng 
ChInh phü xem xét, ch.p thun. Trtthng hçip duçic Thu tixâng ChInh phü chap 
thun thI Uy ban nhân dan cp tinh có trách nhiém: 

a) Xác djnh rô vj trI, din tIch d.t b trI thay th ti dja dim khác trên 
phm vi dja bàn; 

b) Diu chinh quy hoach di vâi qu dt 20% dành d xây dirng nhà a xA 
hi tai  di,r an theo quy djnh cüa pháp 1u.t quy hoach, pháp 1ut dt dai và pháp 
1ut cO lien quan (nu có); 

c) Thirc hin vic giao dt, cho thuê dt và xác dnh giá trj tin sü d%lng 
dt phâi np di vói qu5' dt 20% tai  dr an theo ditng quy djnh cüa pháp 1ut 
v dt dai và pháp 1u.t có lien quail; so tin thu thrcic phâi b sung vào ngân 
sách dja phumg dành d du tu xây drng nhà 0' xâ hi trên phm vi dja bàn. 

4. Di v0'i d an du tu xây drng nhà 0' thucing mai,  khu do thj dã 1ira 
ch9n chü d.0 tu truâc th?yi dim Nghj djnh nay có hiu lirc thi hành, nhung 
chua b trI qu5 dt 20% dành d xây drng nhà 0' xä hi ma sau thai dim 
Nghj djnh nay Co hiu 1rc thi hành, di an do bj thu hi theo quy djnh cüa 
pháp lut dê giao cho chü du tu khác thI chü d.0 tu di,r an do có trách nhim 
t chrc lip, diêu chinh quy hoach  d b trI b sung qu5 dt 20% d xây dmg 
nhà 0' xã hi theo quy djnh tai  khoân 1 Diu nay. 

5. Tru0'ng hqp Nhà nuàc s1r ding qu5 dt 20% d xây dirng nhà 0' xA hi 
b&ng vn du tu công, vé,n nba nuâc ngoài du tu cong thi chü du tu dir an 
du tu xây dirng nhà 0' thuing mai,  khu do thj cO trách nhim du tu xây dirng 
dng b h thông ha tng k thut theo quy hoach  dâ dugc ca quan có thm 
quyn phê duyt trixâc khi bàn giao qu5' dt nay cho Nhá nuâc. 

Khi chü du tu bàn giao qu' dt 20% d xây dmg nhà 0' xã hi cho Nba 
nuâc thI s tiên dn bü giãi phóng mt bang theo phucing an dä ducic cp có 
th.m quyn phê duyt di vài qu dt 20% nay (nu co) se duqc trir vào 
nghia vi tài chInh (tin sü diing d.t, tin thuê d.t) ma chü du tu phãi np cüa 
dir an du tu xây dimg nhà 0' thisang mai,  khu do thj do. 

Di vâi chi phi du tu xay dirng ha thng k5 thi4t và các khoân chi phi 
hçxp l khác theo quy djnh cüa pháp lut ma chü du tu dà thrc hin di vâi 
qu5 dt 20% phãi bàn giao sê ducic ngan sách nhà nuàc hoàn trâ theo quy 
djnh cüa pháp luat v ngân sách nhà nuóc. 
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6. Trtthng hqp Nba nuóc tnjc tip d.0 ti.r xây dimg nhà & xã hi theo dir 
an bang nguôn von ngãn sách trung ixcing thI vic bô trI qu5 dat thrc hin theo 
quy djnh nhx sau: 

a) Di vâi dv an du tir xay drng nhà & xä hi duçic b trI ngun vn 
ngân sách trung hong tü 50% tong müc dâu tu eUa d,r an tr& len thI Uy 
ban nhãn dan cap tinh ncii có d an có trách nhim chü tn, phôi hçip vâi B 
Xây drng dé xem xét, quyêt djnh vic lira ch9n qu5 dat dê triên khai thirc 
hin dr an; 

b) Di vói dir an du tu xây drng nhà & xâ hi duçic b trI ngun vn 
ngân sách trung uang dixâi 50% tong müc dâu tu cüa dir an thI Uy ban nhân 
dan cap tinh nth có d,r an xem xét, quyêt djnh vic 1%ra chçn qu5 dat de triên 
khai thirc hin dir an." 

5. Sira di, b sung Dik 6 nhu sau: 
• A - A . • . - A• • A A 

Dieu 6. Quy dat de phat trien nha o' xa hçn tu khu cong nghiçp 

1. Khi lip, phê duyt quy hoach  xây drng khu cong nghip, co quan có 
thâm quyên phé duyt quy hoach phâi xác djnh rO din tIch dat phü hqp trén 
dja bàn dê xay dirng nhà & xA hi, thiêt chê cUa cong doàn dam bâo dông bO 
h thông ha tang k thu.t, ha tang xâ hi dê phc vi cong nhân, ngu?ñ lao 
dng lam vic tai  khu cong nghip do. 

2. Tnr&nghçrp khu cong nghip dang trong giai don hinh thãnh thI Uy 
ban nhãn dan cap tinh CO trách nhim chi dao,  to chüc giâi phOng mt bang và 
dâu tix xây dung h tang k5 thut khu nhà & xä hi cho cong nhân, ngu&i lao 
dng lam vic tai  khu cong nghip do theo quy hoach dã dixqc co quan cO 
thâm quyên phé duyt và chuyên giao cho chü dâu tu dv an xây dung nhà & 
xâ hi duqc iva  chçn theo quy djnh tai  Diêu 8 cüa Nghj djnh nay triên khai 
thvc hin dv an. Chi phi bôi thithng, giài phóng mt bang, dâu tu xây di,rng ha 
tang k thut khu nba & xâ hi duc phân bô mt phân hoc toàn b vào giá 
thành kinh doanh ha tang khu cong nghip do. 

3. Tru&ng hçrp khu cong nghip dã hinh thành ma chi.ra có hoc chi.ra dáp 
üng dü nhâ & cho cong nhãn, nguäi lao dng lam vic tai  khu cong nghip do 
thI vic quy hoach, bô tn qu5' dt dê phát triên nba & xA hi tai  khu cong 
nghip, thc hin nhu sau: 

a) Uy ban than dan cp tinh cO tnách nhim th chüc lip, th.rn djnh, phe 
duyt quy hoach  (hoc diêu chinh quy hoach) de bô sung qu dat phü hqp 
phát tniên nba ô xã hi; thc hin bôi thuOng, giâi phOng mt bang và thu hôi 
dat dê giao cho chü dâu tu dv an xay dirng nhà & xâ hi di.rqc lva  ch9n theo 
quy djnh tai  Diêu 8 cüa Nghj djnh nay triên khai thirc hin dv an. Chi phi bOi 
thung giâi phOng m.t bang duqc trIch tr nguOn thu tiên sü dung dat, tién cho 
thué dat dê lai  cho dja phuong; 
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b) Di vói các khu cong nghip chiia sir diing hat din tIch dt cOng 
nghip thI ca quan nhà nithc có thâm quyên &rçlc diêu chinh quy hoach xây 
dirng khu cong nghip do dê dành phân din tIch dat phát triên nhà & xã hi, 
thiêt chê cüa cOng doàn cho cong nhân, ngithi lao dng lam vic tai  khu cong 
nghip do theo quy djnh tai  khoân 9 Diêu 77 Lu.t Dâu tu so 61/2020/QH14 
ngày 17 tháng 6 näm 2020." 

6. Bi bO khoãn 2; s&a di, b sung diam a và b khoân 1 Diau 7 nhix sau: 

"a) Tru&ng hçip nha a xä hi là nhà chung cii thI can h phâi duçic thiat 
kê, xay drng theo kiêu khép kin, bão dam tiêu chuãn, quy chuãn xây drng, 
tiêu chuân din tIch sir diing mi can h tôi thiêu là 25 m2, tOi da là 70 m2, bào 
dam phü hqp vâi quy hoch xây drng do ca quan nhà nixâc có thâm quyên 
phê duyt. 

Di,r an du tix xay dirng nhà & xà hOi  dixçic tang mt d xây dimg hoc h 
so sà dy.ng dat len tôi da 1,5 lan so vâi quy chuân, tiêu chuân xây dirng hin 
hành do co quan có thâm quyên ban hành. Vic tang mt d xây dirng hoc h 
so sü diing dat phâi dam bâo sir phü hçip vâi chi tiêu dan sO, ha tang k thut, 
ha tang xâ hi, không gian, hen trUc cânh quan trong phm vi do an quy 
hoach phãn khu, quy hoach  chi tiêt dã duçic phê duyt và phâi thrçic ca quan 
cO thâm quyên phê duyt quy hoach  do phê duyt diêu chinh. 

Can cü vào tInh hInh ci th tai  dja phucnig, Uy ban nhãn dan c.p tinh 
diiçic diêu chinh tang tiêu chuan din tich si:r dung can h tOi da, nhung mirc 
tang không qua 10% so vâi din tich s& ding can h tôi da là 70 m2  và bâo 
dam t' l so can h trong dir an xay dirng nhà & xâ hi cO din tIch sà dung 
trên 70 m2  khOng qua 10% tOng sO can h nba a xa hi trong dir an. 

b) Tnii&ng hqp nhà & xã hi là nhà & 1in k thp thng thI tiêu chun din 
tich dat xây dirng cüa mi can nhà khOng vi.rçit qua 70 m2, h sO sü dung dat 
khOng viiqt qua 2,0 lanva phài bâo dam phü hqp vâi quy hoach xây drng do 
cci quan nhà nuâc có thâm quyên phé duyt;" 

7. Bâi bO khoàn 4; süa di, b sung các khoàn 1, 2 và 3 Diêu 8 nhu sau: 

"1. Di v&i dir an du tix xay dimg nhà & xã hi dixcic du tu bang vn 
dau tix cOng, vOn nhà nithc ngoài dâu tu cOng thI vic lira ch9n chü dâu ti.r 
thirc hin theo quy djnh cüa pháp lust  dâu tu cOng và pháp 1ut xây dirng. 

2. Di vâi dr an du tu xây dirng nhà & xä hi duçic du t'ix xây dimg 
khOng phài bang vOn dau tu cOng, vOn nhà nuâc ngoài dâu tr cOng thI vic 
lira ch9n thu dâu tix thrc hiên nhu sau: 

a) Di vâi tnu&ng hçip quy djnh tai  diarn a khoãn 2 Diu 57 Lu.t Nhà & 
thirc hin theo quy djnh cüa pháp lu.t dâu thâu; 
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b) Di vâi tru&ng hçip quy djnh tai  dim c khoân 2 Diu 57 Lut Nhà a 
thI thc hin theo quy djnh cüa pháp 1u.t dau tu. Nhà dâu tix däng k lam chü 
dau tu dir an nhà ô xä hi phâi dáp rng diêu kin có chirc nàng kinh doanh bat 
dng san theo quy djnh cüa pháp 1ut kinh doanh bat dng san và trong van 
ban chap thun chü trucing dâu tu dông thri xác djnh nhà clâu tu do lam chü 
dâu tu dir an xây drng nhà a xA hi; 

c) Di vâi tru?mg hçip quy djnh tai  dim d khoân 2 Diu 57 Lut Nhà a 
thI thirc hin theo quy djnh cüa pháp lu.t nhà a. Nhà dâu tu dàng k) lam chü 
dâu tu dr an nhà a xA hi phâi dáp rng diêu kin näng hrc tài chInh dê thirc 
hin dr an theo quy dnh cüa pháp lut dat dai, pháp lu.t cO lien quan. 

3. B Xây dirng hithng dn quy djnh v diu kin, tiêu chI 1ira ch9n chü 
dâu tu dr an dâu lii xây drng nhà xã hi." 

8. Bãi bO khoãn 5; süa di, b sung khoãn 1 và 4 Diu 9 nhu sau: 

a) Sàa di, b sung khoân 1 nhix sau: 

"1. Chü d.0 tu dr an du tu xây dirng nhà a xâ hi không sü diing ngun 
von dâu tucông, von nhà ni.râc ngoài dâu tu cong duçic min tiên si dicing dat, 
tiên thuê dat theo quy djnh ti diem a khoân 1 Diêu 58 cüa Lut Nhà &, ciii the 
nhu sau: 

a) Duçic min tin si1 diving dat, tin thuê dt di vâi din tIch dt dã duqc 
Nhà nuâc giao, cho thuê, kê Ca qu5 dat dê xay dmg các cong trInh kinh 
doanh thi.rang mai  dâ duçic cci quan cO thãm quyên phê duyt trong phm vi 
di,r an xây dirng nhà a xA hi. 

Uy ban nhãn dan cp tinh xem xét, quy& djnh vic hoàn trâ lai  hoc 
khâu trü vào nghia vi tâi chInh cüa chU dâu tu di,r an phâi np cho Nhà nuâc, 
kê Ca chi phi bôi thuang, giâi phóng mt bang (nêu co) dôi vâi truOng hqp 
chü dâu tu dä np tiên sfr ding dat khi duçic Nba nuâc giao dat hoc dä nhn 
chuyên nhuçing quyn sà diing dat tr to chi'rc, h gia dInh, cá nhân khác ma 
din tIch dat do duçc sü ding dê xây dmg nhà a xA hi hoc chü dau tu di an 
dâ np tiên sü diing dat dôi vâi qu dat 20%; 

* b) Duçic dãnh 20% thng din tIch dt a dä du tu xây dmg h thng h 
tang k thi4t trong phm vi dr an dâu tu xay drng nha a xA hi (bao gôm ca 
dir an sir diing qu dat 20%) dê dâu tu xây dimg nhâ a thucing mai nhäm bü 
däp chi phi dâu tu, gOp phân giãm giá ban, giá cho thuê, thuê mua nhà a xa 
hi và giam kinh phi djch vi quân 15', 4n hành nhà a xã hi sau khi dâu tu;" 

b) Süa di, b sung khoãn 4 nhu sau: 

"4. ChU d.0 tix di.r an dixçic 1Jy ban nhân dan cp tinh h trq toàn b hoc 
mt phan kinh phi dâu tu xây dmg h thông h tang k5 thut trong phm vi 
d%r an xây dmg nhà a xâ hi theo quy djnh tai  diem d khoãn 1 Dieu 58 cüa 
Lut Nba a. 
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Tnthng hçp dAu tu xây dirng nhà i xä hi chi d cho thuê thI duvc  h trçY 
toàn b kinh phi du tu xây dirng h thng ht tng k5 thut. 

Trixông hçip chü du tu hoàn thành vic du tii xây dimg ha tng k5 thut 
trong phm vi dr an xây drng nba a xä hi trong yang 12 tháng kê tü ngày 
duçic giao dt, cho thuê dt thI dixçic Uy ban nhân dan cap tinh h trçl dâu nôi 
h thng ha tang k thut trong dir an vói h thông ha tang k thut chung cüa 
khu vrc." 

9. Süa di, b sung khoân 2 Diu 12 nhiz sau: 

"2. Viêc mua nhà i thucmg mai  d lam nhà a xA hi dixqc quy djnh 
nhix sau: 

a) Truang hçip sü diving ngun vn du tu cong d mua nhà a thuong mai 
lam nba r xâ hi thI thirc hin theo quy djnh cUa pháp lu.t dâu tu công; 

b) Ni dung dir an mua nhà 0 thizong mai  d lam nhà & xA hi bao gôm 
vj trI, dja dim, '°ai  nhà, s h.rçing nhà a, din tIch sir diing cüa mi l°ai  nba a, 
giá mua ban nhà a, các chi phi có lien quan, ngun von mua nhà a, phuong 
thüc thanh toán tin mua nhà a, c quan k hçip dông mua ban nhà a, co quan 
CO trách nhim quàn l nhà & sau khi mua, trách nhim cUa các co quan có 
lien quan trong thrc hin dir an." 

10. BAi bO các khoãn 7 và 8; süa di ten diu; süa cti tiéu d khoân 2; 
si'ra di, b sung các dim d và d khoân 2; sàa dôi, bô sung các diem d và e 
khoãn 3; sira di, b sung các khoán 4, 5 vâ 6 Diêu 16 nhu sau: 

a) Sira di ten diu nhu sau: 

-. A - A• A Dieu 16. Vay von tru dai tie mua, thue mua nha o xa h9i; xay dirng 
mói hoãc cãi to, sfra chü'a nhà d &" 

b) Süa di tiêu d khoân 2 nhu sau: 

"2. Diu kin dizçic vay vn d& vói h gia dmnh, Ca nhân vay vn d mua, 
thuê mua nhà a xA hi:" 

c) Sàa di, b sung các dim d và d khoân 2 nhu sau: 

"d) Co Giy d nghj vay vn d mua, thuê mua nba a xâ hi, trong do CO 
cam kt cüa Ca nhân và các thành viên trong h gia dInh chua ducic hu&ng 
chInh sách h trçi nba &, dt & duâi mci hInh thüc tai  ncii sinh sng; 

d) Co hqp dng mua, thuê mua nhà a xA hi v&i chü du tu theo quy 
djnh cüa Nghj djnh nay và cüa pháp lut ye nba a;" 
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d) Süa di, b sung các dim d và e khoân 3 nhix sau: 

"d) Co Giy chimg nhn quyn sü ding Mt, quyn so hihi nhà 0 và tài 
san khác gAn lien vOi dt tai  dja phumig cap huyn ncii dng k h khâu 
thuông trü do ca quan nhà nithc có thâm quyên cap theo quy djnh cUa pháp 
1ut ye dat dai; 

e) Co phixang an tInh toán giá thãnh, có giy phép xây drng di vOi 
tnthng hçip yêu câu phâi co giây phép xây drng theo quy djnh cüa pháp lu.t 
ye xay d1rng. Tru?mg hçip có giây phép xây dirng có thai hn theo quy djnh 
cüa pháp lut thI duçc xem xét cho vay von phü hqp vOi thii han  duçic ton tai 
cüa cOng trInh;" 

d) Sira di, b sung các khoãn 4, 5 và 6 nhix sau: 

"4. Müc von vay: 

a) Tnrmg hcip mua, thuê mua nba & xâ hi thI müc vn cho vay ti da 
bang 80% giá trj hqp dông mua, thuê mua nba; 

b) Tnr&ng hcip xây dimg m&i hoc câi tao,  süa cha nhâ 0 thI müc vn 
cho vay tôi da bang 70% giá trj dr toán hoc phixng an vay, tOi da không qua 
500 triu dông và không vuçit qua 70% giá trj tài san bâo dam tiên vay. 

5. Lãi suit vay: 

a) Läi sut cho vay tai  Ngân hang ChInh sách xã hi do ThU tuOng ChInh 
phU quyêt djnh theo dê nghj cUa Hi dOng quân tn Ngân hang ChInh sách xA 
hi cho trng th&i ks'; 

b) LAi suit cho vay t?i  các t chüc tin diing di.rcic chi djnh do Ngân hang 
Nhà nix&c Vit Nam xác djnh và cong bô trên Ca sO bâo dam nguyen täc 
không vi.rqt qua 50% lâi suât cho vay bInh quân cUa các ngân hang thiiang 
mai trong cUng th&i kS'. 

6. Thai han  vay: Thai hn vay do ngân hang và khách hang thôa thun 
phU hçip vOi khâ nang trâ nq cUa khách hang và tôi da khOng qua 25 näm kê 
ti'j ngày giâi ngân khoân vay dâu tiên." 

11. SUa di ten diu; sOa di, b sung khoân 2 Diu 17 nhu sau: 

a) SUa di ten diu nhu sau: 

"Diu 17. Ngun vn nhà niwc h trçr cho vay tm dãi d thtrc hin 
chInh sách nhà & xã hi" 

b) SUa di, b sung khoân 2 Di&i 17 nhu sau: 

"2. Ngun vn cho vay uu dâi tr các t chüc tin diing: 



10 

a) Can cü vao chizcng trInh, k4 hoach phát trin nhà & xà hi trong trng 
th&i k5' do ca quan có thâm quyn phê duyt, ngân sách nhà nithc cap bü lAi 
suât cho các to chüc tin ding do Nhà ni.râc chi djnh dé cho các dOi tixçmg 
tham gia dâu tu xây dimg nhà & xã hi và cho các dôi tuçng duccc hii&ng 
chInh sách h trçi nhà & xâ hOi  vay tru dãi vâi lâi suât không vuçit qua 50% läi 
suât cho vay bInh quân cüa các ngân hang thucng mai  trong cüng th&i ks'. 

b) Chinh phü sü ding ngun vn vay ODA, vn vay isu däi nuóc ngoài 
dê cho vay 'ai  di vói t chüc tin ding duçic chi dinh  d cho vay nba & xã hi 
theo Nghj djnh nay." 

12. B sung khoàn 10 vào sau khoân 9 Diu 19 nhu sau: 

"10. Vic ban 1i nhà & xâ hi cho chü du tu dir an hoc cho di ti.rçlng 
khác thuc din ducic mua, thuê mua nhà & xã hi quy djnh t.i khoân 5 Diêu 
nay thirc hin theo quy djnh tai  Diêu 62 Lu.t Nba & và các quy djnh sau: 

a) Tru&ng hcip ban 1i nhà & xã hi cho chü d.utu dir an thi ngu&ibán 
lai phái th%rc hin thu tiic thanh 1 hçip dông vói chü dâu ti.r. Giá ban lai  tôi da 
bng giá ban nhà & xä hi cUng loai tai cüng dja diem, th&i diem ban và 
không phâi np thuê thu nhp cá nhân. 

b) Trithng hqp ban 'a  nhà a xâ hi cho déd tixçrng khác thuc din dtrcic 
mua, thuê mua nhà a xâ hi thi ngu&i ban 1i phâi thirc hin thu tiic chuyn 
hqp dông mua ban nha & xâ hi vâi chü dâu tx cho ngix&i mua lai  thuc din 
duçic mua nha & xä hi và khOng phài np thuê thu nhp Ca nhân. 

Ngu&i mua lai  nhà & xA hi phài có các giy t& xác nhn v di tuqng và 
diu kin theo quy djnh tai  Diu 22 cüa Nghj djnh nay và lien h tr1rc tip v&i 
chü dAu tu dr an d np h so d nghj mua nhà theo quy djnh tai  Diu 20 
Nghj djnh nay." 

13. Sira di, b sung dim d khoân 1; b sung khoân 3 vào sau khoân 2 
Diu 20 nhu sau: 

a) Süa di, b sung dim d kboãn 1 nhu sau: 

"d) Chu du tu dir an du tu xây dirng nhà & xä hi có trách nbim gui 
Danh sách các di tizçing dr kin duqc giâi quy& mua, thuê, thuê mua nba & 
xã hi theo thu tr uu tiên (theo nguyen tc quy djnh t?i  Diu 23 Nghj djnh 
nay) v S& Xây dirng dja phucing noi có dr an d kim tra nh&m xác djnh 
dung di tuqng dizçic h trçl và loai  trü vic nguäi diiçic mua, thué, thuê mua 
nba & xã bôi duoc h trçi nhiu 1n hoc d có nhà &, dt a; dâ di.rgc Nhà nirâc 
h trçi v nba &, dt &; có phát sinh np thu thu nhp cá nhân tai  dja phuong. 
Co quan có thm quyn cp GiAy chüng nhn quyn su dung dt, quyn s& 
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hihi nba ô và tài san khác gn 1in vâi dat, Uy ban than dan cp huyn, Ca 
quan thu tai  dja phizo'ng có trách nhim phi hqp vâi Sâ Xây drng d kim 
tra thông tin theo thm quyn và chju trách nhim v k& qua xác minh. 

Trix&ng hçip di tixçmg d%r kin duçic mua, thué, thuê mua nhà a xA hi 
theo Danh sách do chü du tii 1p ma dâ có nhà &, dt &, dA duçic Nba nithc h 
trçl v nhà a, Mt a, có phát sinh np thu thu nhp cá nhân t.i dja phuang 
hoc dA dxçic mua, thuê, thuê mua nhà & xâ hi tai  dir an khác thI S& Xây 
dirng có trách nhim gri van ban thông báo cho chü Mu tu bit d xóa ten 
trong Danh sách duçrc mua, thuê, thuê mua nhà & xâ hi. Sau 15 ngày lam 
vic k tt'r khi than dixçic Danh sách, nu S& Xây dimg không có kMn phãn 
hi thI chü Mu tu thông báo cho các di tuçmg dixçrc mua, thuê, thuê mua nhà 
& xA hi trong dr an cüa minh c1n d thôa thun, thng nht và k hçip dng. 
Sa Xây dirng có trách nhim cp nhat Danh sách các di tuçmg duçic mua, 
thuê, thuê mua nhà & xA hi len Cng thông tin din tir cüa S Xây drng va 
B Xây drng. 

Tnr&ng hcip ngi.r&i có nhu cu mua, thuê, thuê mua nhà & xâ hi dáp lrng 
dü diu kin và dâ disçic chü Mu lit dir an xem xét, dixa vào Danh sách mua, 
thué, thuê mua nba & xA hi cüa dir an do, nhizng nglxôi do không cOn có thu 
cAu mua, thuê, thuê mua nha & xâ hi thI chü Mu tu dir an glri trâ lai  h sa 
(bao gm Ca gi.y t& chirng minh cti tuçmg và diu kin d ducic mua, thuê, 
thuê mua nba & xã hi) cho ngix&i dà np h sa." 

b)Bsungkhoãn3 vàosaukhoãn2nhixsau: 

"3. B Xây dimg hithng Mn vic cp nhat thông tin các d& tuqng dixçic 
mua, thuê, thuê mua nhà & xA hi trên Cong thông tin din tr cüa Bô Xây 
dmg theo quy djnh tai  khoãn 1 Diêu nay." 

14. S&a di, b sung các khoàn 4, 5, 6 và 7 Diu 21 nhu sau: 

"4. Uy ban nhân dan cp tinh giao S& Xây dirng hoc co quan chirc näng 
trirc thuc thrc hin thâm djnh giá ban, thuê mua, thuê nba a xA hi &rqc dâu 
tu xây drng theo d%r an không phãi bng von dâu lit công, von nba nuâc ngoài 
dâu tix cong trên phm vi dja bàn theo trmnh tT quy djth tai  Diêu 21a Nghj 
djth nay. 

5. Di vâi nhà & xA hOi  do h gia dmnh, cá nhân xây drng d ban, cho 
thuê, cho thuê mua thI h gia dInh, cá nhân tir xác djnh giá nhung không duçic 
cao han khung giá do Uy ban than dan cap tinh ban hành. Trithc kbi k hcip 
dông mua ban, thuê, thuêmua a a xâ hi vâi khách hang thI h gia dIth, cá 
than phai gui bang gia ban, gia cho thue, gia cho thue mua den Sa Xay dmg 
dja phuang dê theo dôi. 
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Uy ban nhân dan cp tinh có trách nhim chi ctao ca quan chüc näng 
tham khão phi.rang pháp xác djnh giá ban, giá cho thuê, giá cho thué mua do 
B Xây dirng hu&ng dan và mt bang giá thj trtthng ti dja phixang dé xây 
drng khung giá ban, giá cho thuê, giá cho thuê rnua nhà & xã hi do h gia 
dInh, cá nhân dâu tu xây dirng dé ban hành theo thâm quyên dam bâo phü hqp 
vâi diu kin thrc t cüa dja phuang. 

6. Ngu?i thuê nhà & xã hi có trách nhim np truâc cho ben cho thuê 
nhà mt khoân tiên dt cQc theo thóa thun cüa hai ben, nhimg tôi da không 
vuqt qua 3 tháng, tôi thiêu không th.p han 01 tháng tiên thuê nhâ a dê bão 
dam thrc hin các nghia vi cüa ngu&i thuê nhà. 

Cho phép ben cho thuê và ben thuê nhà & xA hi duçrc thôa thun khoãn 
tiên dt ccc cao han müc np quy djnh ti khoân nay nhixng không vuçrt qua 
50% giá trj cüa nhà & cho thuê. Trong tnr&ng hqp ben thuê np khoân tiên dt 
c9c theo quy djnh tai  khoãn nay thI duçic giâm giá cho thuê nba & hoc không 
phài dóng tiên thuê nhà & trong mt thñ hn nhât djnh do hai ben thôa thun. 

Tru&ng hqp ngu&i thuc hO nghèo, hO c.n nghèo và di tuçing quy djnh 
tai cac khoán 1, 3, 9 và 10 Diêu 49 cüa Lut Nhà & thI không bat buOc  phâi 
np tiên dt c9c khi thuê nhà a xä hOi. 

7. Nguäi mua, thuê rnua nba a xã hOi  duçic vay vn uu dãi tü Ngân hang 
ChInh sách xà hOi  hoc to chüc tin ditng do Nba nithc chi djnh dê thanh toán 
tiên mua, thuê mua nhà & xä hOi  theo quy djnh tai  Chrnmg III cña Nghj 
djnh nay." 

15. B sung Diu 21a vào sau Diu 21 nhu sau: 

"Diu 21a. TrInh ti1, thu tiic thm djnh giá ban, giá cho thuê, giá cho 
thuê mua nhà & xä hi 

1. Chü du tu trçrc tip np 01 bO h sa (ban sao có chirng thirc) dn Uy 
ban nhân dan cap tinh nai có dir an dê dê nghj tO chüc thâm djnh giá ban, giá 
cho thuê, giá cho thuê mua nhà & xâ hOi  do mmnh dâu tu xây dirng theo quy 
djnh tai  khoãn 2 Diêu nay. 

2. H so cüa cbü du tu d ngbj thrn djnh giá bao gm: 

a) Dan d nghj thm djnh giá theo miu tai  Ph 1iic I cüa Nghj djnh nay; 

b) H so pháp 1 cüa chü du tu (bao gm: Can cü pháp 1 cüa Dir an; 
tong quan ye dir an); 

c) Phuang an xác djnh giá ban, giá cho time, giá cho thuê mua nhà & xâ 
hOi do chU dâu tu xây drng. 
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3. Uy ban nhân dan c.p tinh giao Sâ Xây drng hoc co quan có chüc 
nãng thm djnh giá cüa dja phuorng thc hin vic thm djnh giá ban, giá cho 
thuê, giá cho thuê mua nhà & xâ hi do chü du tr d nghj theo quy djnh sau: 

a) S& Xây dimg hoc Co quan có chirc nàng thm djnh giá t chirc thm 
djnh và chju trách nhim truâc Uy ban nhân dan cp tinh v kt qua và th?yi 
han thrc hiên thm djnh. 

Tnthng hcip chü du tu dA hoãn thành xong vic xây dirng nhà & xä hi 
và dA dixçic kiêm toán v chi phi cita dir an theo quy djnh thI S& Xây dirng có 
th can cü vào báo cáo kMm toán c1 thm djnh giá ban, giá cho thuê, giá cho 
thuê mua nhà & xA hôi cüa dr an. 

b) Trong th&i han  30 ngày, k t& ngày nhn duqc H so hp 1 d nghj 
thm djnh giá cUa chü du tu, Sâ Xây drng hoc Co quan có chüc nng th.m 
djnh giá có trách nhim t chüc thm djnh vá có vn ban thông báo kt qua 
thm djnh cho chü du tu, trong do nêu rô các ni dung dng và ni dung 
cn chinh süa (nu co). 

w - , , Ic • Ic . • A . 
Can cu van ban thong bao ket qua tham dnh, chu dau tu ban hanh gia 

bàn, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà & xA hi cüa di,r an trên nguyen t&c 
không duçic cao hon giá dã duçic thm djnh. 

c) Nu qua th&i hn quy djnh tai  dim b khoân nay ma S& Xây dirng 
hoc co quan có ch(rc näng th.m djnh giá không có van bàn thông báo kt qua 
thm djnh thI chü du ti.r duçic quyn ban hãnh giá theo phuong an giá dA 
trInh thm djnh và k hçip dng mua ban, thuê, thué mua nba & xâ hi vâi 
khách hang, nhung trithc khi k hcip dng chü du tu phãi CO trách nhim gui 
bang giá bàn, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà & xâ hi do chü du tu ban 
hành dn S& Xây drng dja phuong d theo dôi. 

d) Khi có van bàn thông báo kt qua thm djnh ma giá thm djnh cao 
hon giá do chü du tu dä k hçip dng thI chü du tu không ducrc thu them; 
tru&ng hçip thp han thI chü d.0 tu phâi k lai  hçip dng hotc diu chinh bô 
sung phi hic hcip dng và phâi hoãn trà lai phn chênh 1ch cho ngu&i mua, 
thuê, thuê mua nba &. 

4. Tru&ng hqp chü du tu bàn lai  qu5 nhà & xä hOi  sau 05 näm cho thué 
theo quy djnh tai  khoàn 3 Diu 54 Lut Nhá & thI không phâi thm djnh lai 
giá bàn nhà & xA hi nêu trong phuong an giá duçic co quan nba nuOc có thm 
quyn thm djnh d xác djnh giá bàn sau thai gian cho thuê. Vic xác djnh giá 
bàn di vâi nba & xâ hi cho thuê khi duçic phép ban theo quy djnh thI giá ban 
phâi giãm trir ph&n chi phi khu hao nhà & tuong irng vâi th&i gian dâ thuê." 
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16. Sira di, b sung Diu 22 nhii sau: 

"Diu 22. H sO' chfrng minh di ttrçng, diu kiin d thrçrc htr&ng 
chInh sách ho tro' v nhà & xã hi 

1. Các di tirçing duqc quy djnh tai  Diu 49 cüa Luat  Nhà & chiza drnyc 
hiRing chInh sách h trq v nhà & xâ hi khi xin h trçi nhà & xâ hi phái Co 
dan d nghj h trçi nhà a theo mu do B Xây dirng hi.ràng dan, giây t& chüng 
minh ye dôi tixçlng quy djnh tai  khoân 2 Diêu nay và giây t? chirng minh các 
diêu kin ye nhà a, cu tr(i, thu nh.p quy djnh tai  các khoân 3, 4 và 5 Diêu nay. 

2. Giy t? chimg mirth v di tizclng &rçTc hiRing chInh sách h trq v 
nhà & xã hi nhu sau: 

a) Di tixçing quy djnh t.i khoãn 1 Diu 49 cüa Lut Nba a phài Co giy 
ti chirng minh ye dôi tixçing theo quy djnh cüa pháp 1ut ye ngu?ii có cong v&i 
each mng, xác nhn ye thirc trng nhà & và chira duçrc ho trçr nhà & cüa Nba 
nuâc do Uy ban nhân dan cap xã ncii dang k h khâu thiRmg trü cap; 

b) D6i tuçmg quy djnh ti khoãn 4 Diu 49 cüa Lust  Nba a thI phâi có 
giây xac nhn ye dOi tirqng do Uy ban nhân dan cap xã nai däng k h khâu 
thithng tth hoc ncii dàng k t.m trit tir mt nàm tr& len nêu có dAng k 
thu&ng trü ti tinh, thành phô trirc thuc trung ucing khác; 

c) Di tirçlng quy djnh tai  các khoân 5, 6, 7 Diu 49 cUa Lut Nba & thI 
phãi CO XáC nhn ye dôi ti.rçrng do ca quan fbi dang lam vic ye dôi tirqng; 

d) Di tixçrng quy djnh tai  khoân 8 Diu 49 cüa Lust  Nhà & thi phâi có 
giây t& chüng rninh dôi tuqng dirge thuê nhà & cong VI do ca quan quàn l 
nhà&côngvrcâp; 

d) Di tucmg quy djnh tai  khoân 9 Diu 49 cüa Lut Nba & thI phâi CO 
giây t& chüng minh ye dOi tixçrng do ca s& dào tto nai dôi tirçlng dang h9c tip; 

e) Di tixcrng quy djnh ti khoàn 10 Diu 49 cüa Lust Nhà & thI phâi Co 
bàn sao có chüng thirc chüng mirth ngu&i dO có ten trong Danh sách thu hôi 
dat a, nhà & và tài san khác gän lien vói dat cüa ca quan có thâm quyén; 

g) Trithng hçip d6i tixçing là ngir&i khuyt tt quy djnh ti Diu 23 Nghj 
djnh nay thI phâi Co XáC nh.n là ngir&i khuyêt tt theo quy djnh cüa pháp 1ut 
ye ngir&i khuyêt tat. 

3. Giy t& chüng minh y diu kin thçrc trng nhà & nhir sau: 

a) Di tugng quy djnh ti các khoân 1, 4, 5, 6, 7 Diu 49 cüa Lut Nba & 
thI phãi cO xác nhn y thirc trng nba & và chira dirge ho trq nhà &, dat & cüa 
Uy ban nbân dan cap xâ nai có dang k thir&ng tth hoc nai dng k tam  trü 
tü mt näm tr& len neu có thuô'ng trü tai  tinh, thành phO trirc thuc trung 
irang khác; 
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b) D6i trn7ng quy djnh tai  khoàn 8 Diu 49 cüa Lut Nhà a thI phãi 
có giây xác nhn cüa cci quan quân 1 nhà a cong vi ye vic dã trã lai  nhà a 

cong vi; 

c) Di tuqng quy djnh tai  khoãn 9 Diu 49 cüa Lut Nhà a thI phâi Co 

xác nhn cüa Ca s& dào tao  nai dOi tung dang hçc tp ye vic chua duçic thuê 
nhà & ti ncii hçc t.p; 

d) Di tuçlng quy djnh tai  khoãn 10 Diu 49 cüa Lut Nhà & thI phâi Co 

xác nhn cüa Uy ban nhãn dan cap huyn ncii nguäi CO nhà, dat bj thu hôi ye 
vic chua ducic Nba nithc bôi thu&ng bang nhà &, dat & tái djnh Cu. 

4. Giy t& chrng minh v diu kiin cu trü nhu sau: 

a) Tnr&ng hçip d& tuçvng dAng k xin mua, thuê, thuê mua nhà & xâ hi 
có däng k h khâu thix&ng trii tai  tinh, thành ph trirc thuc trung lxcmg nai 
conha & xâ hi thI phâi cO bàn sao CO chüng thrc h kbâu thu&ng tn:i hoc 
giây däng k h khâu tp the tai  dja phixcing do; 

b) Tru&ng hçip di tuçng dang k mua, thuê, thuê mua nhà & xã hi 
không cO h khâu thu&ng trü theo quy djnh tai  dim a khoãn nay thI phài cO 
bàn sao giây xác nh.n däng k tam  trü và giây xác nhn dóng bão hiêm xâ hi 
tir 01 näm tr& len tai  tinh, thành phô trirc thuc trung uang noi CO dir an dâu 
tu xây drng nba & xâ hi; 

c) K tü ngày Lut Cu trü có hiu 1c (ngày 01 tháng 7 näm 2021) thI 
vic xác nhn däng k)" thu&ng trü, dang k)" tam  trü thrc hin theo quy djnh 
cüa Lut Cu trü; tru&ng hçip dâ di.rqc cap So h khau, So tam  trü thi vn duçic 
sü diving và cO giá trj nhu giây t&, tài lieu xác nhn ye cu trü theo quy djnh cUa 
Lut nay cho den hêt ngày 31 tháng 12 nam 2022. 

5. Giy t& chüng minh v diu kiin thu nhp nhu sau: 

a) Các di tuqng quy djnh tai  khoãn 5, 6 và 7 Diu 49 cüa Li4t Nhâ a 

phâi có xác nhn cüa cci quan, dan vj ma ngithi do dang lam vic ye müc thu 
nhp thuc din không phâi np thuê thu nhp thu?mg xuyên theo quy djnh 
cüa pháp 1ut ye thuê thu nhp cá than; 

b) Các di tuqng quy djnh tai  khoãn 4 Di&u 49 cüa Lu.t Nba a tir ké khai 
ye mirc thu nhp cüa ban than và chju trách nhim ye thông tin tir k khai. S& 
Xây drng lien h vâi Cic thu dja phuang d xác minh thue thu nhp cüa các 
dOi tuqng nay trong tru&ng hqp can thiêt. 

6. Các di tuqng quy djnh tai  Diu 49 eüa Lut Nba & phãi dáp üng diu 
kiin duçic hithng chInh sách h trçi ye nhà & xA hi theo quy djnh tai  Diêu 51 
cüa Luât Nhà &, fru&n hqp Co nhà & thuc s& httu cUa mInh thI din tIch nba 
& bInh quãn duâi 10 m /ngu&i. 
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7. B Xây dirng ban hành mu giAy t?i d thirc hin các quy djnh tai 
Diêu nay." 

17. Süa di, be, sung Diu 23 nhu sau: 

"Diu 23. Nguyen tc, tiêu chI xét duyt de,i ttrqng thrçrc mua, thuê, 
thuê mua nhà & xã hi 

1. Nguyen tc xét duyt di tixçmg disçic mua, thuê, thuê mua nhà a xã 
hi dâu tu xây dimg theo dr an thçrc hin theo quy djnh sau: 

a) Tri.ràrng hçip tng s  h sci dang k mua, thuê, thuê mua (hqp 1) bang 
hoc It han tong so can h do chü dâu tu cong bô cho t't'xng loai  san phâm thI 
vic 1a chçn can h thçrc hin theo hInh thüc thOa thun giüa chü dâu tis và 
khách hang; 

b) Tru?mg hçp tng s h sa clang k mua, thuê, thuê mua(hcip lê) nhiu 
han tong so can h do chü dâu ti.r cong bô cho ti'rng loi san phâm thI vic xét 
duyt, 1ira chçn dôi tixçing thirc hin theo hInh thüc bôc thäm do chü dâu tu to 
chüc, có dai  din Sâ Xây dirng dja phuang nai cO dir an ducic phê duyt tham 
gia giám sat. Vic bôc thäm phài cO biên bàn kêt qua bôc thäm. 

TruOrng hçip dr an có di tixçing dam bão quy djnh ti Diu 22 Nghj djnh 
nay là ngithi có cong vói cách mng hoc nguäi khuyêt tt thI duçic i.ru tiên 
mua, thuê, thuê mua nba & xâ hi ma khOng phài bôc thãm vOi t 1 nhât djnh. 
SO krcmg can h (can nba) dành cho các dôi tuçing ixu tien nay (khong thông 
qua bôc thàm) duqc xác djnh bang t' 1 giia tOng so ho sa cüa02 nhóm dôi 
tuçlng iru tiên nay trên tOng sO ho sa clang k nhan v&i tOng so cn h (can 
nba) nhà & xâ hi cüa dir an. Danh sách cUa nhóm dOi tuqng uu tiên duçic sap 

xêp theo thir tçr theo thai diem np ho sa. Các can h dành cho các ctôi tuqng 
i.ru tiên ducrc bô trI theo thu tir cüa danh sách ixu tiên cho den khi hêt, các dOi 
tuqng cOn la  duçic tiêp tic tham gia bôc thàm. 

2. Di v&i de,i tuçlng quy djnh ti khoân 6 Diu 49 cüa Lut Nhà a thI cO 
the dàngk mua, thuê, thuê mua nhà & xä hi ti dir an do các thành phân 
kinh tê dâu tu hoc dir an do B Quôc phOng, B Cong an triên khai thrc hin 
nhizng phãi bào dam nguyen täc mi dôi tung mua, thuê, thuê mua nba a chi 
duçc h trçl giài quyêt mt lan. 

B Quc phOng và B COng an quy djnh c1i th tiêu chI xét duyt di 
tuqng, diêu kin doi v&i các tru&ng hp duqc mua, thuê, thuê mua nhà a xA 
hi ti các dci an xây dçmg nhà a xã hi do mInh triên khai thrc hin phü hqp 
vâi dc thu cüa lrc lugng vu trang gui B Xây dimg dê có kiên thông nhât 
bang van bàn truâc khi ban hành, trong th&i hn 15 ngày lam vic B Xây 
drng có trách nhim trã 1&i ye ni dung xin kiên. 
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Di vâi các tnthng hqp däng k) mua, thuê, thuê mua nhà & ti các dir an 
do các thành phân kinh tê dâu fir thI nguyen the và tiêu chI xét duyt dôi 
tuqng thrc hin theo quy djnh tai  khoân 1 Diêu nay." 

18. Bãi bô các khoán 3 và 5; sira dii, b sung các khoân 2 và 4 Diu 28 
nhu sau: 

a) Süa di, b sung khoân 2 nhi.r sau: 

"2. Ban hãnh theo thm quyn quy ch quàn 1 vic sà ding, 4n hành 
khai thác qu nhà & xâ hi." 

b) S&a di, b sung khoán 4 nhix sau: 

"4. Chü trl, phi hçip vâi các b, ngành, Uy ban nhãn dan cp tinh hithng 
dan vic xay drng h thông ca sâ dü 1iu ye nhà & xâ hi, cp nht trén Cong 
thông tin din tü cüa B Xây dmg; hu&ng dk, kiêm tra, thanh tra theo thâm 
quyên ye cong tác phát triên và quãn 1 nhà & xä hi; tong hqp, dánh giá tInh 
hInh triên khai th%rc hin Nghj dnh nay; dê xuât scra dôi, bô sung cho phü hçxp 
tInh hmnh thirc tê trInh ChInh phü xem xét, quyêt djnh." 

19. B sung dim ci vào sau dim d khoân 2; süa di, b sung dim a 
khoân 4 Diêu 29 nhi.r sau: 

a) B sung dim ci vào sau dim d khoân 2 nhir sau: 

"ci) Htr&ng dn theo thm quyn vic quail 1, sà dirng khoãn tin sü 
diving dat phãi np dôi vâi qu5 dat 20% tai  dr an dâu tu xây dçrng nba & 
thuang mai,  khu do thj theo quy djnh tai  khoãn 3 Diêu 5 Nghj djnh nay." 

b) Sira ciM, b sung dim a khoãn 4 nhu sau: 

"a) Ban hành quy djnh huàng dn v cho vay h trq nhà & xã hi tai  các 
to chirc tin diing duçic chi djnh; chi dao  Ngân hang ChInh sách xA hi hu&ng 
dan vic huy dng tiên gui tiêt kim, thu tic cho vay phü hqp v&i tO chrc và 
hoat dng cüa Ngãn hang ChInh sách xä hi;" 

20. Sira di, b sung khoàn 1; b sung khoân 8 vào sau khoân 7 Diu 30 
nhu sau: 

a) Süa d&, b sung kboân 1 nhu sau: 

"1. T chirc, chi do vic diu tra, khâo sat, tng hçxp thu cu d xây 
drng, diêu chinh chung trInh, kê hoch, chi tieu dâu tu xây dirng nhà & xA 
hi (trong do có nba & xA hi cho cong nhân, ngu&i lao dng lam vic tai  khu 
cong nghip) hang näm, trung hn và dài hn trén dja bàn; chi dao  và giao 
nhiêm vi cho các doanh nghip tai  dja phuo'ng, phôi hçrp vâi B Xây drng dê 
chi dao  giao thim vi cho các doanh nghip nhà nisâc trrc thuc b dé phát 
triên nhà & xä hi theo quy djnh cüa Nghj djnh nay." 
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b) Bi sung khoân 8 vào sau khoân 7 nhu sau: 

"8. Uy ban nhân dan cp tinh có trách nhim h trçv chü du tu dr an 
trong vic thirc hin dâu ni h thng ha tang k thi4t trong dr an vâi h 
thông ha tang chung cüa khu virc." 

21.BãibôDi&ull. 

22. Thay th cim ti'r "dr an xây dirng nhà a xã hi" tai  ten Diu 8, ten 
Diu 9, khoân 1 và khoân 2 Diéu 15, khoân 1 Diêu 20 bang ci1m tr "dir an 
dâu tu xây dimg nhà a xâ hi"; thay the ciim ti'r "dçr an phát triên nhâ & 
thuang mai,  dir an dâu tii phát triên do thj", "dir an nhà & thrnmg mai,  khu do 
thj" tai  khoàn 2 Diêu 30 bang cim tir "dr an dâu tix xây dirng nhà & thung 
mai, khu dO thj". 

• Dieu 2. Quy dnh chuyen tiep 

1. Di vâi dr an du tu xay dirng nhâ a thirc hin theo hInh thrc xây 
dirng - chuyên giao (BT) thI vic xir 1 chuyên tiêp duçc th%rc hin theo quy 
djnh cüa pháp 1ut ye dâu tix theo phisng thüc dôi tác cOng - tis. 

2. Di vói các dir an du tu xây dirng nhà a thucmg mai,  khu do thj dã có 
quyêt djnh hoc chap thun chU truang dâu tu truâc th&i dim Nghj djnh nay 
có hiu lirc thi hành thI vic thrc hin nghia vii nhà & xA hi tiêp tiic th'çrc hin 
theo quy djnh tai  Nghj djnh so 100/2015/ND-CP ngày 20 tháng 10 näm 2015 
cUa ChInh phü. 

3. Di vâi các tnr?mg hqp dr an du tu xây drng nhà & thuang mai,  khu 
do thj có quy mô dithi 10 ha, thU dâu tu drán dädixc chap thun thirc hin 
nghia vi nhà a xA hi theo hInh thic np bang tiên trixâc khi Nghj djnh nay 
có hiu 1c thi hành nhung den thai diem Nghj djnh nay có hiu 1%rc thi hânh 
ma chU dâu tu chua np tiênthI thU dâu tu thçrc hin np tiên tuang dtwng 
giá trj qu dat 20% tai  th&i diem hoàn thânh dâu tix xây drng h thông ha tang 
k5 thut. 

4. Tru&ng hcip di tuçing dàng k mua, thuê, thuê mua nhà & xä hi dã 
dixqc S& Xay dirng dja phixcing ncii có dr an tham djnh và Co ten trong Danh 
sách ducic mua, thuê, thuê mua nhà a xã hi thI vic mua, thuê, thuê mua nhà 
a xã hi v&i chU dâu tir tiêp tçic thrc hin theo quy djnh cUa Nghj djnh 
sO 100/20 1 5/ND-CP ngày 20 tháng 10 nám 2015 cUa ChInh phU. 

Diu 3. Diu khoãn thi hành 

1. Nghj djnh nay cO hiu 1rc k ti'r ngày k. 

2. cac b, co quan ngang b, co quan thuc ChInh phU, Uy ban nhân dan 
cap tinh có trach nhim hir&ng dan thi hanh các diêu, khoãn dirc giao trong 
Nghj djnh nay và rà soat cac van ban dã ban hành dê sUa dOi, bô sung hoc 
thay the cho phU hqp v&i quy djnh cUa Nghj djnh nay. 
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3. Các B tri.thng, Thu truâng ci quan ngang bO,  Thu tnthng Ca quan 
thuc ChInh phU, Chü tjch Uy ban nhân dan các tinh, thành phô tr%rc thuc 
trung uang, các Co quan, to chirc và cá nhân có lien quan chju trách nhim thi 
hành Nghj djnh nay. 

Ncinhin: 
- Ban BI thu Trung rang Dâng; 
- Thu tuóng, các Phó Thu ttrâng ChInh phü; 
- Các bO,  c quan ngang b, ca quan thuc ChInh phü; 
- HDND, UBND các tinh, thành ph trirc thuc trung trctng; 
- VAn phông Trung lxong và các Ban cüa Dáng; 
- VAn phông Tng BI thu; 
- VAn phông Chü tch nuâc; 
- Hi dông Dan tOe  và các Uy ban cüa Quoc hOi; 
- VAn phông Qu& hOi; 
- Tôa an nhân dan thi cao; 
- Vin kim sat nhân dan thi cao; 
- Kiêm toán nhà nuâc; 
- Uy ban Giám sat tài chInh Quôe gia; 
- Ngân hang ChInh sách xA hOi; 
- Ngân hang Phát triM Vit Nam; 
- Uy ban trung uang Mt tr.n T quóc Vit Nam; 
- Cor quan trung uong cüa các ctoãn th& 
- VPCP: BTCN, các PCN, Trçi 1 Ug, TGD CMg UDT, 

eác Vt, C%le, don vj trrc thuOc,  Cong báo; 
- Ltru: VT, CN (2b). .110 

Nguyê Xuân Phüc 



Phy lyc I 
AN oE NGHI CO QUAN CO THAM QUYEN THAM BjNH 

GIA CHO THUE, GIA THUE MUA NHA 0 xA HQI 
(Kern theo Nghi djnh so' 49/2021/ND-CP 

ngày 01 tháng 4 nárn 2021 cia Chinhphi) 

TEN BEN oE NGH CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
THAM BNH GIA Dc 1p - Ty do - Hnh phñc 

St:...
1 ,  ngày ... tháng ... nárn 

V/v d nghj thrn djnh 
giá ban, giá cho thuê, 
giá thuê mua NOXH 

KInhgüi 2:  

Thc hin quy djnh tai Lut Nhà & nãm 2014, Nghj djnh 

so /2021/ND-CP ngày tháng näm 2021 cüa ChInh phU ye sira dôi, bô 

sung mt so diêu cüa Nghj djnh so 100/20151ND-CP ngày 20 tháng 10 näm 
2015 cüa ChInh phü ye quân 1 và phát triên nhà & xA hi, . dâ 1p 

phuang an ye giá ban, giá cho thuê, giá thuê mua nhà & xä hi ti dir 

an  (co phuang an giá kern theo). 

KInh d nghj 2 xem xét, th.m djnh giá ban, giá cho thuê, giá thuê 

mua nhà & xâ hi tti dr an theo quy djnh hin hành cüa pháp 1ut. 

Noinhn: 
- Nhu trên; 
- Liru  

THU TRUONG 
BEN BE NGH THAM BNH GIA 

(Kj, ghi râ hQ ten và dóng dá'u) 

1 Ten dja phixcmg ncii có dr an. 
2 Sâ Xây dmg hoc ca qu.an có chirc nng thãm dnIi giá cüa dja phuang. 

Ten ben dê nghj thãm djnh giá ban, giá cho thuê, giá thuê mua nhà ó xA hOi. 
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