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PHẦN VĂN BẢN KHÁC
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/CT-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2017

CHỈ THỊ
Về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội
Nhu cầu có nhà ở là một trong những nhu cầu thiết yếu của con người, là một
trong những yếu tố góp phần phát triển nguồn nhân lực của đất nước. Việc chăm lo
giải quyết nhà ở cho nhân dân luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm và xác
định là một vấn đề xã hội, một nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội; trong
đó chú trọng việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội để giải quyết nhu cầu chỗ ở cho
các đối tượng chính sách xã hội, nhất là người có công với cách mạng, nhà ở cho
công nhân, người nghèo khu vực nông thôn, vùng thường xuyên bị thiên tai, bão,
lũ... Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã chỉ rõ trong
giai đoạn 2016 - 2020 cần phải “thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ nhà ở cho các
đối tượng chính sách, người nghèo, nhân dân sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó
khăn; phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công
nghiệp, khu chế xuất và sinh viên”.
Trong những năm qua, hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển nhà ở
xã hội đã ngày càng được hoàn thiện, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước.
Hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và người dân đã
tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện để có được thành tựu lớn là hàng triệu
hộ gia đình chính sách xã hội đã được hỗ trợ, có chỗ ở ổn định để thông qua đó,
thực hiện tốt chính sách với người có công với cách mạng; hộ nghèo ở đô thị, nông
thôn, vùng thiên tai.
Kết quả phát triển nhà ở xã hội, trong đó có nhà ở cho công nhân có được là nhờ
sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, sự tham gia
tích cực, rộng rãi của các tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và nhân dân. Thủ
tướng Chính phủ đánh giá cao và biểu dương các Bộ, ngành, các cấp chính quyền địa
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phương, các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp phát triển nhà ở xã hội tiêu biểu đã tích
cực tham gia và thực hiện tốt, có hiệu quả việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công
nhân trong thời gian qua.
Bên cạnh những thành tựu, những kết quả đã được trong thời gian qua thì việc
thực hiện các chủ trương, các cơ chế, chính sách về hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng
chính sách xã hội vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục, trong đó đáng
chú ý là:
- Tuy đạt được kết quả tích cực nhưng việc phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là
nhà ở cho công nhân chưa đạt được yêu cầu, chỉ tiêu theo quy định tại Chiến lược
phát triển nhà ở Quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. Hiện nay, còn rất
nhiều hộ nghèo, công nhân khu công nghiệp có khó khăn về nhà ở, thiếu diện
tích, điều kiện vệ sinh môi trường, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội không đảm
bảo. Việc triển khai một số chương trình hỗ trợ phát triển nhà ở theo các Quyết
định của Thủ tướng Chính phủ còn chậm so với kế hoạch.
- Chưa huy động được nguồn lực xã hội cùng với nguồn lực nhà nước để chăm lo,
giải quyết vấn đề nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Việc phối hợp tổ chức thực hiện
giữa các cấp, ngành, giữa trung ương và địa phương có lúc chưa thường xuyên,
chặt chẽ.
- Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương
trình phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; chưa chủ động dành đủ quỹ đất
và còn ít cơ chế khuyến khích hỗ trợ xây dựng và chưa chọn được doanh nghiệp
tiêu biểu để đầu tư phát triển nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho công nhân. Thậm chí
còn hiện tượng một số địa phương chỉ quan tâm thực hiện các dự án phát triển nhà
ở thương mại, khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp mà không chú ý triển khai các
dự án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân.
Để thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho công nhân trong
thời gian tới, nhằm hoàn thành cơ bản các mục tiêu về phát triển nhà ở xã hội đã
được đề ra trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn
đến năm 2030, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:
1. Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân:
- Các Bộ, ngành và Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương phải có quyết tâm và xác định việc phát triển nhà ở xã hội, nhất là
nhà ở cho công nhân là một nhiệm vụ chính trị, trong đó chính quyền địa phương là
cấp quyết định sự thành công của chương trình phát triển nhà ở xã hội, nhất là nhà ở
cho công nhân.
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- Nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho công nhân là của nhà
nước, xã hội và người dân, vì vậy yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương phải có trách nhiệm tạo môi trường thuận lợi về
đất đai, thủ tục hành chính... để huy động các doanh nghiệp kinh doanh bất động
sản, doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động và người dân tham gia đầu tư phát
triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho công nhân tại các khu kinh tế, khu công
nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố để cho người dân, công
nhân lao động... được thuê, thuê mua và mua để cải thiện chỗ ở.
- Trong thời gian tới tiếp tục nâng cao chất lượng nhà ở xã hội, nhất là nhà ở
cho công nhân, có cơ cấu sản phẩm nhà ở phù hợp, bảo đảm các điều kiện hạ tầng
kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thiết yếu về giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa của các
dự án xây dựng nhà ở xã hội ở đô thị và khu công nghiệp.
2. Về tiếp tục hoàn thiện thể chế, bổ sung, điều chỉnh cơ chế chính sách phát
triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân phù hợp với tình hình mới:
- Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên
cứu, hoàn thiện thể chế, bổ sung các cơ chế, chính sách để thúc đẩy việc phát triển
nhà ở xã hội, bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước và khả năng
chi trả của từng đối tượng. Trong thời gian tới, tập trung thúc đẩy phát triển nhà ở cho
công nhân khu công nghiệp, người có thu nhập thấp ở đô thị. Nghiên cứu bổ sung cơ
chế chính sách khuyến khích xây dựng nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại giá thấp.
- Bộ Tài chính nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách về tài chính, thuế liên
quan đến nhà ở và bất động sản theo hướng sửa đổi, bổ sung quy định về thuế tài
sản nhà, đất nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách để hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội;
khuyến khích hình thành một số định chế như: Quỹ phát triển nhà ở, Quỹ đầu tư bất
động sản,... để tạo thêm kênh huy động vốn trung hạn và dài hạn cho phát triển nhà ở
xã hội; nghiên cứu chính sách về nghĩa vụ của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động
tại các khu công nghiệp có trách nhiệm hỗ trợ nhà ở cho công nhân, người lao động
làm việc tại các doanh nghiệp đó.
- Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách về
tín dụng liên quan đến nhà ở xã hội, nguồn vốn hỗ trợ cho Ngân hàng Chính sách xã
hội, mô hình Ngân hàng tiết kiệm nhà ở, hợp tác xã tín dụng,...; chỉ đạo, đôn đốc các
Ngân hàng thương mại được chỉ định thực hiện cho vay ưu đãi nhà ở xã hội theo
Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát
triển và quản lý nhà ở xã hội, khẩn trương lập kế hoạch cụ thể vốn cấp bù lãi suất
từ ngân sách nhà nước gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo cơ quan có
thẩm quyền xem xét, quyết định.
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- Ngân hàng Chính sách xã hội lập kế hoạch cụ thể vốn cho các chương trình
nhà ở xã hội theo quy định gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo cơ quan
có thẩm quyền xem xét, quyết định.
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất báo cáo Chính phủ bổ sung
Chương trình phát triển nhà ở xã hội vào danh mục các chương trình ưu tiên sử
dụng vốn ngân sách Trung ương để Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội
bổ sung Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28 tháng 8 năm 2015 về việc
ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn
ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, bố trí vốn thực hiện ngay trong kế
hoạch đầu tư năm 2017.
Trên cơ sở Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ sẽ
xem xét sửa đổi, bổ sung Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015
của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ
vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.
3. Về tiếp tục nâng cao chất lượng nhà ở xã hội:
- Bộ Xây dựng nghiên cứu, ban hành bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn về nhà
ở xã hội, nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng vật liệu mới... nhằm
giảm giá thành nhà ở xã hội, cơ cấu sản phẩm nhà ở phù hợp, bảo đảm các điều
kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu về y tế, giáo dục, văn hóa,... trong
các dự án xây dựng nhà ở và khu công nghiệp; nghiên cứu, đề xuất giải pháp,
nguồn lực để giải quyết triệt để vấn đề nhà ở phòng, chống bão, lụt cho các hộ
nghèo khu vực miền Trung.
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng
trong việc triển khai Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng
theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người
nghèo khu vực nông thôn theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ.
4. Tổ chức thực hiện phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân:
a) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
- Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung Chương trình phát triển nhà ở của địa phương
theo quy định của Luật Nhà ở. Đưa các chỉ tiêu phát triển nhà ở, đặc biệt là chỉ tiêu
phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội 5 năm và hàng năm.
- Rà soát, bổ sung quy hoạch đô thị, quy hoạch khu công nghiệp, bảo đảm
dành đủ quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội. Khi quy hoạch các khu đô thị mới,
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khu công nghiệp mới, mạng lưới các cơ sở đào tạo nhất thiết phải kèm theo quy
hoạch nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở sinh viên kèm theo các khu chức năng
dịch vụ giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao... theo quy định của pháp luật.
- Bố trí nguồn lực hợp lý để đầu tư các cơ sở hạ tầng thiết yếu như: trường học,
nhà trẻ, cơ sở khám chữa bệnh, sinh hoạt cộng đồng, văn hóa, thể dục, thể thao,...
trong và ngoài các dự án nhà ở xã hội, đặc biệt là tại các khu vực có đông công nhân
và người lao động. Nhất thiết phải sử dụng nguồn tiền thu được từ quỹ đất 20%
trong các dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở thương mại có quy mô dưới 10 ha do
các chủ đầu tư nộp và hỗ trợ từ ngân sách địa phương để đầu tư phát triển nhà ở xã
hội cho công nhân các khu công nghiệp, người nghèo, người thu nhập thấp tại các
đô thị trên địa bàn theo quy định của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10
năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
- Tập trung đẩy mạnh việc triển khai các Chương trình nhà ở xã hội (gồm Chương
trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng; Chương trình phát triển nhà ở
cho người nghèo, người thu nhập thấp khu vực đô thị; Chương trình phát triển nhà
ở cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp; Chương trình nhà ở học
sinh, sinh viên; Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo khu vực nông thôn;
Chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực Miền
Trung và Chương trình tôn nền vượt lũ cụm tuyến dân cư và xây dựng nhà ở cho
các hộ dân bị ngập lũ Đồng bằng Sông Cửu Long).
- Có các cơ chế, giải pháp cụ thể để hỗ trợ, khuyến khích, thu hút các doanh
nghiệp tích cực tham gia phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn.
- Khẩn trương lập kế hoạch cụ thể vốn hỗ trợ cho các Chương trình nhà ở theo
các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, Quyết
định số 48/2014/QĐ-TTg và Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg) gửi Bộ Kế hoạch và
Đầu tư tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.
- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh
nghiệp và người dân tích cực tham gia phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân,
nhà ở thương mại giá rẻ và nhà ở cho thuê; công khai, minh bạch các đối tượng
được hỗ trợ nhà ở xã hội.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong
việc thực hiện các chính sách, chương trình phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn.
b) Đề nghị các cơ quan của Quốc hội tiếp tục tăng cường giám sát việc thực
hiện chính sách, pháp luật về phát triển nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật.
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c) Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân
dân tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động, tổ chức thực hiện và giám
sát thực hiện chính sách phát triển nhà ở xã hội. Đặc biệt chú trọng việc vận động
nguồn lực và trợ giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.
5. Bộ Xây dựng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương
thực hiện Chỉ thị này; định kỳ hàng năm hoặc đột xuất tổng hợp tình hình thực
hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

