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THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD
về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở
theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ về việc
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số
giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết
nợ xấu;
Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013 của Bộ Xây dựng
hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết
số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản;
Bộ Xây dựng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều trong Thông tư
số 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013 của Bộ Xây dựng như sau:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày
15/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn
hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.
1. Sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 2 Điều 1 như sau
"c) Doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, chủ đầu tư các dự
án nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp, nhà ở cho người có thu nhập
thấp tại khu vực đô thị theo quy định tại Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20/4/2009
và các Quyết định số 65, 66, 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng
Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học
sinh, sinh viên, công nhân lao động tại các khu công nghiệp và nguời thu nhập thấp
tại khu vực đô thị (sau đây gọi tắt là chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội);
doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại chuyển đổi công năng sang dự
án nhà ở xã hội".
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2. Sửa đổi và bổ sung điểm a, b, c và d Khoản 2 Điều 3 như sau
"a) Đối tượng và hộ gia đình của đối tượng quy định tại Điều 2 phải đáp ứng
đầy đủ các điều kiện sau đây:
- Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, hoặc có nhà ở nhưng diện tích quá
chật chội. Cụ thể là:
+ Có nhà ở là căn hộ chung cư, nhưng diện tích nhà ở bình quân của hộ gia
đình thấp hơn 8m2 sử dụng/người;
+ Có nhà ở riêng lẻ, nhưng diện tích nhà ở bình quân của hộ gia đình thấp hơn 8m2
sử dụng/người và diện tích khuôn viên đất của nhà ở đó nhỏ hơn diện tích đất được
cấp phép xây dựng theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
+ Chưa có nhà ở nhưng có đất ở và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất và diện tích đất ở đó nhỏ hơn diện tích đất được cấp phép xây dựng theo
quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Đối tượng được vay vốn phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương nơi có dự án nhà ở. Trường hợp tạm trú thì phải có đóng bảo
hiểm xã hội từ 01 năm trở lên (có thể không liên tục) và có giấy xác nhận của cơ
quan bảo hiểm. Trường hợp đối tượng làm việc tại chi nhánh hoặc văn phòng đại
diện tại địa phương nơi có dự án mà việc đóng bảo hiểm thực hiện tại địa phương
nơi công ty có chi nhánh hoặc văn phòng đại diện thì cũng được áp dụng quy định
tại điểm này nhưng phải có giấy xác nhận của công ty về việc đóng bảo hiểm.
- Đã có hợp đồng thuê, mua nhà ở thương mại theo quy định.
b) Xác nhận điều kiện được vay:
- Người đứng tên vay vốn hỗ trợ nhà ở thuộc các đối tượng quy định tại
Khoản 1 Điều 2 phải có xác nhận của đơn vị đang công tác về nơi công tác và thực
trạng về nhà ở (theo mẫu tại Phụ lục số 01 Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày
15/5/2013 của Bộ Xây dựng) và chỉ xác nhận một lần; đơn vị xác nhận phải chịu
trách nhiệm về nội dung xác nhận của mình, không yêu cầu xác nhận về điều kiện
thu nhập;
- Người đứng tên vay vốn hỗ trợ nhà ở thuộc các đối tượng quy định tại
Khoản 2 Điều 2 phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường (xã) nơi hộ gia đình
đang sinh sống và đăng ký thường trú hoặc tạm trú về thực trạng nhà ở (theo mẫu
tại Phụ lục số 1 của Thông tư này) và phải chịu trách nhiệm việc khai báo của mình.
c) Mỗi hộ gia đình chỉ được vay một lần hỗ trợ nhà ở theo quy định của Thông
tư này. Trường hợp con, cháu của chủ hộ đã lập gia đình (có Giấy chứng nhận kết
hôn) và trường hợp ở nhờ nhưng có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú cùng với chủ
hộ thì được coi là hộ gia đình độc lập và thuộc đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà
ở theo quy định tại Thông tư này;
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d) Đối tượng quy định tại Điều 2 Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013
của Bộ Xây dựng không yêu cầu phải xác nhận về thu nhập, trừ trường hợp ngân
hàng yêu cầu khách hàng chứng minh về thu nhập để bảo đảm cho phương án trả
nợ thì thực hiện theo quy định của ngân hàng."
3. Bổ sung điểm c Khoản 2 Điều 5 như sau
"c) Diện tích sàn căn hộ nhà ở thương mại ghi trong hợp đồng mua, bán nhà ở
hình thành trong tương lai giữa chủ đầu tư và khách hàng là diện tích căn hộ tạm
tính theo thiết kế nhưng với quy mô nhỏ hơn 70m2, khi hoàn công có thể thay đổi
theo thực tế nhưng không vượt quá 5%."
4. Bãi bỏ Phụ lục số 02 của Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013
của Bộ Xây dựng và được thay thế bằng Phụ lục số 01 của Thông tư này
Đối với các trường hợp đã được Ủy ban nhân dân phường (xã) cấp giấy xác
nhận về hộ khẩu và thực trạng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân khi vay vốn để thuê,
mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2
trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì vẫn có giá trị thực hiện.
Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2013.
2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Cục trưởng các Cục, Vụ trưởng các Vụ,
Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Xây dựng; Bộ trưởng các Bộ, Thủ
trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị
gửi ý kiến về Bộ Xây dựng để phối hợp cùng giải quyết hoặc trình cơ quan có
thẩm quyền xem xét, quyết định./.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trần Nam

100

CÔNG BÁO/Số 811 + 812/Ngày 22-11-2013

Phụ lục số 01
(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2013
của Bộ Xây dựng - Mẫu Giấy xác nhận về hộ khẩu và thực trạng nhà ở của hộ
gia đình, cá nhân khi vay vốn để thuê, mua nhà ở thương mại có diện tích
nhỏ hơn 70m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY XÁC NHẬN VỀ HỘ KHẨU VÀ THỰC TRẠNG NHÀ Ở CỦA HỘ GIA
ĐÌNH, CÁ NHÂN KHI VAY VỐN THUÊ, MUA NHÀ Ở THƯƠNG MẠI CÓ
DIỆN TÍCH NHỎ HƠN 70M2, GIÁ BÁN DƯỚI 15 TRIỆU ĐỒNG/M2
Kính gửi1:...................................................
Họ và tên người đứng tên vay vốn2: .....................................................................
Nơi ở hiện tại: .......................................................................................................
Hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) tại:.................................................................
Số sổ hộ khẩu hoặc số sổ đăng ký tạm trú............................................................
Số thành viên trong hộ gia đình........................ người (kèm theo bản sao sổ hộ
khẩu hoặc sổ đăng ký tạm trú của các thành viên trong hộ có công chứng).
Tôi xin cam đoan về thực trạng nhà ở3 của hộ gia đình như sau:
1. Hộ gia đình tôi đang sinh sống tại địa chỉ nêu trên, diện tích sàn nhà ở bình
quân của hộ gia đình hiện nhỏ hơn 8m2/người
2. Hộ gia đình tôi đang sinh sống cùng với bố mẹ và không có nhà ở thuộc sở
hữu của mình tại địa chỉ nêu trên
3. Hộ gia đình tôi đang ở nhờ và không có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại địa
chỉ nêu trên (đối với trường hợp ở nhờ nhà của họ hàng hoặc của người thân)
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai
và xin cam kết chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình trên địa bàn tỉnh, thành
phố4.................../.
.........., ngày....... tháng...... năm........
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
UBND phường (xã)....................... xác nhận các nội dung đã khai của
người đứng tên vay vốn là đúng.

1

TM. Ủy ban nhân dân xã (phường)......
Chủ tịch

Trưởng thôn (Tổ trưởng dân phố)......

(Ký tên, đóng dấu)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Gửi Ủy ban nhân dân xã (phường) nơi ở hiện tại.
Là người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ đăng ký tạm trú..
3
Đánh dấu X vào ô tương ứng với thực trạng nhà ở.
4
Nơi người đứng tên đang sinh sống.
2

