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ĐẶT VẤN ĐỀ 

 I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN 
NHÀ Ở 

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

Nhà ở là một trong những nhu cầu cơ bản không thể thiếu đối với mỗi người 
dân trong xã hội, là vấn đề quốc kế dân sinh. Việc giải quyết chỗ ở cho người dân 
là điều kiện cần thiết để phát triển con người một cách toàn diện, góp phần nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá.Vì thế các nước trên thế giới đều có chính sách phát triển nhà ở, đối với nước 
ta Đảng và Nhà nước cũng rất quan tâm đến nhà ở cho người dân. Điều 62 Hiến 
pháp năm 1992 có ghi:”Công dân có quyền có nhà ở, Nhà nước mở rộng việc xây 
dựng nhà ở đồng thời khuyến khích, giúp đỡ tập thể, công dân xây dựng nhà ở theo 
quy hoạch chung nhằm thực hiện quyền đó”. 

Nhà ở còn là tài sản có giá trị lớn nhất trong tổng tài sản của mỗi gia đình và 
chiếm từ 40-60% tài sản của mỗi quốc gia. Dưới góc độ xã hội, quy mô và giá trị 
của ngôi nhà ở còn thể hiện sự thành đạt và vị trí của mỗi cá nhân trong xã hội. 
Nhu cầu nhà ở luôn là vấn đề bức xúc của các tầng lớp nhân dân từ đô thị đến nông 
thôn, đặc biệt là nhu cầu cải thiện chỗ ở của các đối tượng xã hội khác nhau: người 
có thu nhập thấp, người có công với cách mạng, công nhân làm việc trong khu – 
cụm công nghiệp, khu chế xuất, nhà ở của sinh viên, người nghèo,... Vì vậy, giải 
quyết tốt vấn đề nhà ở là góp phần phát triển và ổn định xã hội. 

Nhà ở có tính kinh tế, tính xã hội sâu sắc, vì vậy phát triển nhà ở không chỉ 
giải quyết nhu cầu cơ bản của nhân dân mà còn góp phần chỉnh trang không gian 
kiến trúc, cảnh quan đô thị và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mỗi khu vực, mỗi quốc 
gia. Mặt khác, nhà ở có một vị trí quan trọng và chiếm tỷ lệ đáng kể trong quá trình 
vận hành thị trường bất động sản, phát triển và quản lý tốt công tác phát triển nhà ở 
sẽ góp phần quan trọng trong việc điều hành, quản lý thị trường bất động sản.  

Lĩnh vực xây dựng nhà ở sử dụng sản phẩm của nhiều ngành kinh tế (trên 60 
sản phẩm của các ngành kinh tế khác nhau); nhà ở chiếm tỷ trọng đáng kể (từ 8% ÷ 
15%) trong tổng sản phẩm quốc dân (GDP) và có vai trò kích thích các ngành kinh 
tế khác phát triển. Vì vậy, phát triển nhà ở góp phần thúc đẩy sự phát triển của các 
ngành kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chung của đất nước và gián tiếp tạo 
nhiều công ăn việc làm cho người lao động.   

2. Thực hiên theo mục tiêu chiến lược quốc gia và các mục tiêu an sinh xã 
hội của chính phủ  
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Sau khi Nhà nước bãi bỏ chính sách bao cấp về nhà ở, thay vào đó là các 
chính sách khuyến khích, tạo điều kiện để người dân tự cải thiện nhà ở. Từ năm 
1990 đến nay mô hình phát triển nhà ở theo dự án đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ 
tầng xã hội đã từng bước thay thế cho việc phát triển nhà ở nhỏ lẻ trước đây; các cơ 
chế, chính sách đã được ban hành thể hiện sự quan tâm đặc biệt về việc giải quyết 
chỗ ở cho người dân như: Nghị định 61- CP ngày 05/7/1994 về mua bán và kinh 
doanh nhà ở; Luật Nhà ở ngày 29/11/2005, Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 
23/6/2010 quy định chi tết hướng dẫn thi hành luật nhà ở và hàng loạt các Thông 
tư, Quyết định, đặc biệt là các chính sách về nhà ở cho các đối tượng xã hội.. Các 
chính sách này đã góp phần vào việc bảo vệ và xây dựng đất nước và an sinh xã 
hội. 

Tại Điều 135 Luật Nhà ở quy định “Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm 
xây dựng chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn trình Hội đồng nhân dân tỉnh 
thông qua”. 

Theo Quyết định số 2127/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 
30/11/2011 về phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và 
tầm nhìn đến năm 2030  nêu rõ: “Xây dựng và đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở, đặc 
biệt là chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong 
từng thời kỳ và hàng năm của địa phương "và yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương có trách nhiệm: "Tổ chức chỉ đạo phát triển nhà ở trên địa 
bàn theo quy định của pháp luật về nhà ở; xây dựng, điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở đến năm 2020; thực hiện bố trí vốn từ ngân sách địa phương để đầu tư 
xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho các đối tượng có thu nhập thấp, người nghèo và 
các đối tượng chính sách xã hội theo quy định của pháp luật trên phạm vị địa bàn". 

3. Sự cần thiết phải xây dựng chương trình phát triển nhà trên địa bàn tỉnh 
Hà Nam 

Hà Nam là một tỉnh nằm trong vùng trọng điểm phát triển kinh tế Bắc Bộ, là 
cửa ngõ phía Nam của Thủ Đô Hà Nội, có vị trí thuận lợi trong việc thu hút đầu tư, 
kích thích phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo đó, các hoạt động kinh tế ngày 
càng đa dạng và phát triển mạnh kéo theo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tốc độ đô 
thị hóa ngày càng tăng, thu nhập của người dân ngày một được cải thiện. Vì vậy, 
nhu cầu về cải thiện chỗ ở cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân 
nơi đây cũng ngày càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.  

Trong những năm vừa qua, Đảng bộ và nhân dân Hà Nam không ngừng phấn 
đấu, năng động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nên đã đạt nhiều thành tựu quan 
trọng và khá toàn diện, đời sống của người dân ngày càng ổn định và tiếp tục được 
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nâng cao. Trong đó phải kể đến những kết quả đạt được trong công tác quản lý, 
phát triển nhà ở đã góp phần thay đổi đáng kể diện mạo các đô thị, chất lượng nhà 
ở khu vực nông thôn; chất lượng cuộc sống được nâng lên rõ rệt, tạo ra tiền đề mới, 
sức mạnh mới, tiềm lực mới để Hà Nam phát triển nhanh hơn trong giai đoạn tới. 

Tuy nhiên, công tác phát triển nhà ở của tỉnh Hà Nam vẫn còn một số nhược 
điểm như: Công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc vẫn chưa được quan tâm một cách 
đúng mức; cơ chế, chính sách phát triển nhà ở còn chưa hoàn thiện; công tác quản 
lý xây dựng còn lỏng lẻo; thủ tục hành chính còn rườm rà... vì vậy, chưa khai thác 
hiệu quả tiềm năng từ đất đai; vai trò kích cầu nền kinh tế kết hợp với chỉnh trang 
đô thị thông qua phát triển nhà ở chưa phát huy được tác dụng; công tác nghiên 
cứu, dự báo nhu cầu nhà ở chưa được chú trọng ...  

Để đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong quá trình phát triển, chuyển dịch về cơ 
cấu kinh tế - xã hội trong thời gian tới, thúc đẩy quá trình đô thị hoá, đảm bảo các 
mục tiêu về an sinh xã hội và từng bước nâng cao chất lượng sống cho nhân dân thì 
cần thiết phải xây dựng “Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Nam đến năm 2020 
và tầm nhìn đến năm 2030” nhằm: 

- Làm cơ sở, căn cứ pháp lý cho các cấp chính quyền điều hành công tác quản 
lý, phát triển nhà ở; 

- Chủ động giải quyết vấn đề nhà ở; dự báo nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc 
biệt là các nhóm đối tượng xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam; 

- Góp phần kích cầu thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển; 

- Góp phần giải quyết vấn đề phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường; 

- Hoạch định việc phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu 
như trường học, bệnh viện, nước sạch, xử lý rác thải, khu vui chơi giải trí... để đáp 
ứng nhu cầu của người dân trong tỉnh. 

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ  
 Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Nam được xây dựng dựa trên các căn 
cứ sau: 

 - Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

- Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ Quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; 

- Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25/7/3013 của Chính phủ Quy định về 
phát triển và quản lý nhà ở tái định cư; 
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- Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ Về phát 
triển và quản lý nhà ở xã hội; 

- Nghị quyết 18/NQ – TTg ngày 20/4/2009 về một số cơ chế, chính sách nhằm 
đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho 
công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại 
khu vực đô thị. 

- Quyết định số 2127/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 
30/11/2011 về phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và 
tầm nhìn đến năm 2030; 

- Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ 
ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại 
học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê; 

- Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ 
về hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng về nhà ở; 

- Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 09/6/2010 của Bộ Xây dựng; 

- Thông tư số 09/2013/TT- BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 
thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính 
phủ; 

- Công văn số 413/BXD-QLN của Bộ Xây dựng ngày 20 tháng 3 năm 2012 về 
việc Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở đến 2020 và tầm nhìn đến 
2030; 

- Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 22/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt phát triển tổng thể kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam đến năm 2020; 

- Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 25/03/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hà Nam về việc phê duyệt Xây dựng vùng Tỉnh Hà Nam đến năm 2030 và tầm 
nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 11/03/2014 của UBND tỉnh Hà Nam về 
việc phê duyệt đề cương xây dựng Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Nam đến 
năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 

III. PHẠM VI NGHIÊN CỨU  

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 
năm 2030 được nghiên cứu, dự báo nhu cầu, đưa ra phương hướng, giải pháp phát 
triển đối với nhà ở tại khu vực đô thị và nhà ở nông thôn trên phạm vi địa bàn tỉnh. 
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Trong đó đặc biệt quan tâm tới nhu cầu nhà ở cho các nhóm đối tượng xã hội: 
người thu nhập thấp ở đô thị, người nghèo ở nông thôn, hộ chính sách, cán bộ công 
chức, viên chức, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, sinh viên, học 
sinh...) trên phạm vi toàn tỉnh.  

IV. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU  

1. Mục tiêu 

- Dự báo nhu cầu nhà ở của các nhóm đối tượng: người có công với cách 
mạng; người nghèo khu vực nông thôn; người thu nhập thấp tại đô thị; nhà ở cho 
cán bộ công chức, viên chức, nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ; nhà ở cho sỹ quan, 
quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang; nhà ở công nhân tại các khu 
công nghiệp; nhà ở sinh viên, học sinh và các đối tượng đặc biệt khó khăn trên địa 
bàn tỉnh từng giai đoạn làm cơ sở lập kế hoạch phát triển phù hợp; 

- Dự báo quỹ đất cần thiết để đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở của tỉnh; 

- Xác định quy mô, vị trí và các mô hình dự án điểm phát triển nhà ở; 

- Làm cơ sở để quản lý công tác phát triển nhà ở và triển khai thực hiện các dự 
án nhà ở trên địa bàn tỉnh; thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển nhà ở; 

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

2. Yêu cầu 

- Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng nhà ở hiện nay trên địa bàn tỉnh và nhu 
cầu phát triển nhà ở của tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; 

- Công tác phát triển nhà ở tỉnh Hà Nam 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. 
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PHẦN I 
KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 

CỦA TỈNH HÀ NAM 

I. ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN  

1. Vị trí địa lý 

Hà Nam nằm ở vùng Tây Nam châu thổ sông Hồng, có vị trí địa lý 20o35’09” 
vĩ độ Bắc và 105o55’09” kinh độ Đông. Tỉnh Hà Nam cách thủ đô Hà Nội khoảng 
58 km về phía Nam. Phía Bắc giáp với Thủ đô Hà Nội, phía Đông giáp với tỉnh 
Hưng Yên và tỉnh Thái Bình, phía Nam giáp với tỉnh Nam Định và tỉnh Ninh Bình, 
phía Tây giáp với tỉnh Hòa bình. Tỉnh Hà Nam bao gồm 6 đơn vị hành chính cấp 
huyện và thành phố: thành phố Phủ Lý (tỉnh lỵ của tỉnh), huyện Duy Tiên, huyện 
Kim Bảng, huyện Thanh Liêm, huyện Bình Lục và huyện Lý Nhân với tổng diện 
tích tự nhiên là 860,18 km2. 

Nằm trên trục giao thông quan trọng xuyên Bắc - Nam, trên địa bàn tỉnh có 
quốc lộ 1A và tuyến đường sắt  xuyên Bắc - Nam chạy qua và các tuyến giao thông 
quan trọng khác như: Quốc lộ 21A, Quốc lộ 21B, Quốc lộ 38. Hơn 4000 km đường 
bộ bao gồm các đường Quốc lộ, Tỉnh lộ cùng các tuyến giao thông liên Huyện, liên 
Xã, Thị trấn được rải nhựa hoặc bê tông hóa. Hơn 200 km đường thủy có luồng, 
lạch đi lại thuận tiện với 42 cầu, đường đã được xây dựng kiên cố và hàng nghìn 
km đường giao thông nông thôn tạo thành mạng lưới giao thông khép kín, tạo điều 
kiện thuận lợi về đi lại và vận chuyển hàng hóa cho các phương tiện cơ giới. từ Phủ 
Lý có thể đi tới các tỉnh trong khu vực đồng bằng Sông Hồng một cách thuận lợi và 
nhanh chóng. 

Vị trí chiến lược quan trọng cùng hệ thống giao thông bộ, thủy, sắt tạo cho Hà 
Nam lợi thế rất lớn trong việc giao lưu kinh tế, văn hóa – xã hội, khoa học – kĩ 
thuật với các tỉnh trong vùng và cả nước, đặc biệt là thủ đô Hà Nội và vùng trọng 
điểm phát triển kinh tế - xã hội. Trong tương lai không xa Hà Nam sẽ trở thành 
thành phố vệ tinh của Hà Nội. 

2. Đặc điểm địa hình, đất đai 

Hà Nam là một tỉnh đồng bằng giáp núi nên địa hình có sự tương phản giữa 
địa hình đồng bằng và địa hình đồi núi. Mật độ và độ sâu chia cắt địa hình so với 
các vùng khác trên cả nước hầu như không đáng kể. Hướng địa hình đơn giản, duy 
nhất chỉ có hướng Tây Bắc – Đông Nam, phù hợp với hướng phổ biến nhất của núi, 
sông Việt Nam. Hướng dốc của địa hình cũng là hướng Tây Bắc – Đông Nam theo 
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thung lũng Sông Hồng, Sông Đáy và dãy núi đá vôi Hòa Bình – Ninh Bình phản 
ánh tính chất đơn giản của cấu trúc địa hình. 

Phía tây của tỉnh (chiếm khoảng 10 – 15% diện tích lãnh thổ tỉnh Hà Nam) là 
vùng bán sơn địa với các núi đá vôi, núi đất và đồi rừng, nhiều nơi có địa hình dốc. 
Vùng núi đá vôi ở đây là một bộ phận của dãy núi đá vôi Hòa Bình – Ninh Bình, có 
mật độ chia cắt lớn tạo nên nhiều hang động có thạch nhũ hình dáng kỳ thú. Xuôi 
về phía đông là những dải đồi đất thấp, xen lẫn núi đá và những thung lũng ruộng. 
Phần lớn đất đai trong vùng đồi núi bán sơn địa là đất nâu vàng trên phù sa cổ, đất 
đỏ vàng trên phiến đá sét, đất nâu đỏ trên bazơ và đất đỏ nâu trên đá vôi, thích hợp 
với các loại cây lâm nghiệp, cây ăn quả và cây công nghiệp. Với những hang động 
và các di tích lịch sử - văn hóa, vùng này còn có tiềm năng lớn để phát triển các 
khu du lịch. 

Phía Đông là vùng đồng bằng do phù sa bồi tụ từ các dòng sông lớn (chiếm 
khoảng 85 – 90% lãnh thổ tỉnh Hà Nam), đất đai màu mỡ, thích hợp cho canh tác 
lúa nước, rau màu và các loại cây công nghiệp ngắn ngày như mía, dâu, đỗ tương, 
lạc và một số loại cây ăn quả. Phần lớn đất đai ở vùng này bị chia cắt bởi hệ thống 
sông ngòi khá dày đặc. Vì vậy ở đây có diện tích mặt nước ao, hồ, đầm, phá, ruộng 
trũng và sông ngòi khá lớn thuận tiện cho việc nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và 
chăn nuôi gia cầm dưới nước. 

3. Đặc điểm khí hậu, thủy văn 

3.1. Khí hậu 

Hà Nam có điều kiện thời tiết, khí hậu mang đặc trưng của khí hậu nhiệt đới, 
gió mùa, nóng và ẩm ướt. 

Nhiệt độ trung bình hàng năm vào khoảng 23,9oC, số giờ nắng trung bình 
khoảng 1300 – 1500 giờ/năm. Trong năm thường có 8 – 9 tháng có nhiệt độ trung 
bình trên 23oC (trong đó có 5 tháng có nhiệt độ trung bình trên 25oC) và chỉ có 3 
tháng có nhiệt độ trung bình dưới 20oC, nhưng không có tháng nào có nhiệt độ dưới 
16oC. 

Hai mùa chính trong năm (mùa hạ, mùa đông) với các hướng gió thịnh hành: 
về mùa hạ gió Nam, Tây Nam và Đông Nam; mùa đông gió Bắc, Đông và đông 
bắc. 

Lượng mưa trung bình khoảng 1900mm, năm có lượng mưa cao nhất tới 
3176mm (năm 1994), năm có lượng mưa thấp nhất cũng là 1265,3mm (năm 1998). 
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Độ ẩm trung bình hàng năm là 85%, không có tháng nào có độ ẩm trung bình 
dưới 77%. Tháng có độ ẩm trung bình cao nhất trong năm là tháng 3 (95,5%), 
tháng có độ ẩm trung bình thấp nhất trong năm là tháng 11 (82,5%). 

Khí hậu có sự phân hóa theo chế độ hai mùa tương phản nhau là mùa hạ và 
mùa đông cùng với hai kỳ chuyển tiếp tương đối là mùa xuân và mùa thu. Mùa hạ 
thường kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9, mùa đông thường kéo dài từ tháng 11 đến 
giữa tháng 3; mùa xuân thường kéo dài từ giữa tháng 3 đến hết tháng 4 và mùa thu 
thường kéo dài từ tháng 10 đến giữa tháng 11. 

3.2. Thủy văn 

Hà Nam có lượng mưa trung bình cho khối tài nguyên nước rơi vào khoảng 
1,602 tỷ m3. Dòng chảy từ mặt sông Hồng, sông Đáy, sông Nhuệ hàng năm đưa 
vào lãnh thổ khoảng 14,050 tỷ m3. Dòng chảy ngầm chuyển qua lãnh thổ cũng giúp 
cho Hà Nam luôn luôn được bổ sung nước ngầm từ các vùng khác. Nước ngầm ở 
Hà Nam tồn tại trong nhiều tầng và chất lượng tốt, đủ đáp ứng cho nhu cầu phát 
triển kinh tê – xã hội. 

Chảy qua lãnh thổ Hà Nam là các sông lớn như sông Hồng, sông Đáy, sông 
Châu và các sông do con người đào đắp như sông Nhuệ, sông Sắt, Nông Giang, 
v.v. Sông Hồng là ranh giới phía đông của của các tỉnh với các tỉnh Hưng Yên, 
Thái Bình. Trên lãnh thổi tỉnh, sông có chiều dài 38,6km. Sông Hồng có vai trò 
tưới tiêu quan trọng và tạo nên những bãi bồi màu mỡ với diện tích gần 10.000 ha. 

Sông Đáy là một nhánh của sông Hồng, nhận nước từ địa phận huyện Phúc 
Thọ và huyện Đan Phượng chảy vào lãnh thổ Hà Nam. Sông Đáy còn là ranh giới 
giữa Hà Nam và Ninh Bình. Trên lãnh thổ Hà Nam sông Đáy có chiều dài 47,6 km. 
Sông Nhuệ là sông đào dẫn nước sông Hồng từ Thụy Phương, Từ Liêm, Hà Nội và 
đi vào Hà Nam với chiều dài 14,5 km, sau đó đổ vào sông Đáy ở Phủ Lý. Sông 
Châu khởi nguồn trong lãnh thổ Hà Nam. Tại Tiên Phong (Duy Tiên) sông chia 
thành hai nhánh, một nhánh làm ranh giới giữa huyện Lý Nhân và Bình Lục và một 
nhánh làm ranh giới giữa huyện Duy Tiên và Bình Lục. Sông Sắt là chi lưu của 
sông Châu Giang trên lãnh thổ huyện Bình Lục.  

Điều kiện khí hậu, thủy văn trên đây rất thuận lợi cho phát triển một nền nông 
nghiệp sinh thái đa dạng, với nhiều loại động thực vật nhiệt đới, á nhiệt đới và ôn 
đới. Mùa hạ có nắng và mưa nhiều, nhiệt độ và độ ẩm cao, thích hợp với các loại 
vật nuôi cây trồng nhiệt đới, các loại cây vụ đông có giá trị hàng hóa cao và xuất 
khẩu như cà chua, dưa chuột,…. Điều kiện thời tiết khí hậu cũng thuận lợi cho phát 
triển các ngành công nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ cũng như cho các hoạt 
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động văn hóa xã hội và đời sống sinh hoạt của dân cư. Vào mùa xuân và mùa hạ có 
nhiều ngày thời tiết mát mẻ, cây cối cảnh vật tốt tươi rất thích hợp cho các hoạt 
động lễ hội du lịch. 

4. Tài nguyên thiên nhiên 

4.1. Tài nguyên khoáng sản 

4.1.1. Đá vôi     

Tổng trữ lượng đá vôi ở Hà Nam khoảng 7,4 tỷ m3, trong đó đá vôi ciment 
chiếm khoảng 4,1 tỷ m3 với hàm lượng CaO khoảng 52,4-55%, hàm lượng MgO 
0,41-2,4%, cá biệt có mỏ có hàm lượng MgO đạt tới 21%. Đá đôlômit có trữ lượng 
trên 3,3 tỷ m3 với hàm lượng CaO 28-29%, hàm lượng MgO 16-22%. Đá vôi phân 
bố tập trung chủ yếu ở các huyện Thanh Liêm, Kim Bảng với trữ lượng của 8 khu 
mỏ chính lên tới 537,044 triệu tấn, nếu tính cả tiềm năng dự báo thì tổng trữ lượng 
là 52.044,629 triệu tấn. 

Các mỏ đá vôi lớn như Bút Sơn có trữ lượng tới 61.373 ngàn tấn, Kiện Khê 
2.222 ngàn tấn. Đá có màu xám trắng, chất lượng tốt và ổn định, đủ tiêu chuẩn 
nguyên liệu cho sản xuất xi măng mác cao. Hiện nay đã có một số cơ sở sản xuất xi 
măng đang tiến hành khai thác và sản xuất như nhà máy xi măng Bút Sơn, xi măng 
Kiện Khê, các mỏ đá như Thanh Tân, Khả Phong, Tân Sơn… cùng hàng trăm xí 
nghiệp, cơ sở chế biến, khai thác đá của nhiều thành phần kinh tế. Xi măng Bút 
Sơn, Kiện Khê và đá xây dựng của Hà Nam đã có mặt trên nhiều công trình xây 
dựng trọng điểm quốc gia và của các địa phương trên cả nước. 

4.1.2. Đá quý 

Các loại đá quý ở Hà Nam gồm có đá vân hồng, tím nhạt ở Thanh Liêm, Kim 
Bảng, thường có các vỉa dài 30-40m, cao 60m, có vỉa dài tới gần 200m. Đá vân 
mây, da báo có nhiều ở huyện Thanh Liêm. Đá trắng tập trung ở khu vực Thung 
Mơ, Quèn Cả thuộc huyện Kim Bảng. Ngoài ra, còn có loại đá đẹp khác như đá 
đen, tập trung ở khu vực Bút Sơn. Phần lớn các mỏ đá quý có trữ lượng lớn, nằm ở 
các vị trí thuận lợi cho khai thác chế biến để làm các sản phẩm mỹ nghệ đẹp, có giá 
trị cao dùng trong trang trí xây dựng và xuất khẩu. 

4.1.3. Đất sét. 

Tổng trữ lượng đất sét ở Hà Nam lên tới gần 400 triệu tấn. Các mỏ sét ở Hà 
Nam tập trung chủ yếu ở 3 huyện Kim Bảng, Thanh Liêm và Duy Tiên và phân bố 
dọc theo phía tây quốc lộ 1A, cùng với một số mỏ sét ở phía đông quốc lộ 1A có 
quy mô nhỏ hơn. Sét ở Hà Nam thường có màu trắng phớt vàng, xám nâu, nâu gụ, 
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màu sặc sỡ, dẻo và mịn. Mỏ sét ở Ba Sao có trữ lượng khoảng 5 triệu m3, mỏ sét ở 
Khả Phong có trữ lượng khoảng 2,3 triệu m3, với chiều dày tới 20-30m. Các mỏ sét 
đều nằm ở những vị trí thuận lợi cho khai thác và chế biến. 

Các mỏ đất sét chính ở Hà Nam là các mỏ sét xi măng Thanh Tân (Thanh 
Liêm), Khả Phong (Kim Bảng), Đồng Ao (Thanh Liêm), các mỏ sét gạch ngói Ba 
Sao, Thụy Lôi (Kim Bảng), Yên Kinh (Xuân Khê, Lý Nhân), mỏ sét gốm Đồng 
Văn (Duy Tiên), sét gạch Duy Hải (Duy Tiên). 

4.1.4. Khoáng sản nhiên liệu 

Khoáng sản nhiên liệu có các mỏ than bùn với trữ lượng trên 11 triệu m3 ở Ba 
Sao và hồ Liên Sơn. Thung lũng than bùn Ba Sao dài 2 km, rộng 1-2 km, chỗ dày 
nhất tới 1,5m. Mỏ than bùn hồ Liên Sơn tập trung chủ yếu ở phần phía nam hồ. 
Khu vực tập trung lớn nhất có chiều dài 800-900m, rộng 200-300m.  Lớp than bùn 
màu nâu hay xám nâu đen dày gần 2m. Mỏ than bùn Liên Sơn có trữ lượng tới 
7,296 triệu tấn. Than bùn Hà Nam có chất lượng rất tốt, tạo điều kiện tốt cho việc 
sản xuất vật liệu xây dựng. 

4.1.5. Cát xây dựng 

Hà Nam có nguồn cát đen rất dồi dào tại các bãi ven sông Hồng (dài 10 km), 
bãi sông Đáy, sông Châu, sông Nhuệ, hàng năm cung cấp cho các tỉnh ngoài hàng 
triệu m3. 

4.2 Tài nguyên đất 

Theo số liệu thống kê đất năm 2012, tỉnh Hà Nam có tổng diện tích đất tự 
nhiên là 86.049,4 ha. Các loại đất có diện tích tương đối lớn là đất phù sa, đất bãi 
bồi ven sông, đất nâu vàng trên phù sa cổ, đất đỏ vàng trên đá phiến sét... phân bố 
trên các vùng khác nhau. Sự đa dạng các loại đất cho phép tỉnh Hà Nam phát triển 
một nền nông nghiệp toàn diện với nhiều loại cây trồng khác nhau. 

II. ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI – THỰC TRẠNG VÀ DỰ BÁO ĐẾN NĂM 2030 

1. Đơn vị hành chính 

Tỉnh Hà Nam bao gồm 6 đơn vị hành chính cấp huyện và thành phố gồm: 

- Thành phố Phủ Lý: Đây là đô thị loại III, là thành phố trực thuộc tỉnh. Theo 
Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 26/08/2013 của Chính phủ về việc mở rộng địa giới 
hành chính, thành phố Phủ Lý có diện tích: 8.787,31 ha. Hiện tại thành phố có 21 
đơn vị hành chính cấp xã bao gồm 11 phường và 10 xã. Thành phố Phủ Lý có tính 
chất: Là thành phố trực thuộc tỉnh, là trung tâm tổng hợp của tỉnh Hà Nam; là trung 
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tâm đô thị thương mại, dịch vụ, du lịch, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, công 
nghiệp công nghệ cao; là đầu mối giao thương, có vị trí quan trọng về an ninh, 
quốc phòng phía Nam thủ đô Hà Nội; 

- Huyện Duy Tiên: Nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Hà Nam tiếp giáp với thủ đô 
Hà Nội, là huyện trọng điểm công nghiệp của tỉnh, tổng diện tích của huyện là 
12.100,35 ha. Hiện nay huyện có 18 đơn vị hành chính cấp xã bao gồm 16 xã và 2 
thị trấn (Hòa Mac, Đồng Văn); 

- Huyện Kim Bảng: Nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Hà Nam, là một huyện có 
tiềm năng về phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch của tỉnh với tổng diện tích là 
17.571,72 ha. Hiện nay huyện có 18 đơn vị hành chính cấp xã bao gồm 2 thị trấn 
(Quế, Ba Sao) và 16 xã khác; 

- Huyện Thanh Liêm: Nằm ở phía Nam của tỉnh Hà Nam, là một huyện công 
nghiệp, có tiềm năng về nông nghiệp, du lịch. Tổng diện tích của huyện là 
16471,98 ha. Hiện nay huyện có 17 đơn vị hành chính cấp xã bao gồm 1 thị trấn 
(Kiện Khê) và 16 xã khác; 

- Huyện Bình Lục: Nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Hà Nam, là một huyện 
nông nghiệp của tỉnh với tổng diện tích là 14.401,02 ha. Hiện nay huyện có 19 đơn 
vị hành chính cấp xã bao gồm 1 thị trấn (Bình Mỹ) và 18 xã khác; 

- Huyện Lý Nhân: Nằm ở phía Đông tỉnh Hà Nam, là huyện trọng điểm nông 
nghiệp của tỉnh, là nơi giàu giá trị văn hóa cũng như lịch sử. Huyện có tổng diện 
tích là 16.863,25 ha. Hiện nay huyện có 23 đơn vị hành chính cấp xã bao gồm 1 thị 
trấn (Vĩnh Trụ) và 22 xã khác. 

2. Phân bố dân cư 

Dân cư tại tỉnh Hà Nam phân bố không đều, do tính chất địa hình và đặc điểm 
kinh tế chính của tỉnh nên dân cư tập trung đông dần theo hướng Tây Bắc – Đông 
Nam. Theo niên giám thống kê của tỉnh, đến cuối năm 2013 thì phần lớn dân cư tập 
trung ở khu vực nông thôn (chiếm 84,6 % dân số toàn tỉnh). 

Cũng theo niên giám thống kê của tỉnh, đến cuối năm 2013 thì mật độ dân số 
trung bình toàn tỉnh là 923 người/km2, trong đó: thành phố Phủ Lý là nơi có mật độ 
dân số cao nhất, với 1.564 người/km2; tiếp đến là huyện Lý Nhân với mật độ dân số 
là 1.051 người/km2; huyện có mật độ dân số thấp nhất là huyện Kim Bảng (địa hình 
gồm nhiều đồi,núi) với 673 người/km2 . 
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3. Dân số - thực trạng và xu hướng phát triển đến năm 2030 

Theo số liệu thống kê trên địa bàn toàn tỉnh thì tính đến hết 31/12/2013 tổng 
dân số toàn tỉnh là 795.692 người trong đó dân số khu vực đô thị là 116.003 người 
(chiếm 15,4% dân số toàn tỉnh), dân số khu vực nông thôn là 674.689 người (chiếm 
84,6% dân số toàn tỉnh). 

 

Từ điều kiện đặc thù của tỉnh (Cửa ngõ phía Nam của thủ đô Hà Nội), cùng 
mục tiêu phát triển thành tỉnh công nghiệp đến trước năm 2020 và quy hoạch phát 
triển đô thị của tỉnh nên ngoài số lượng dân số tăng tự nhiên, còn một lượng đáng 
kể lao động ngoài đến tỉnh Hà Nam làm việc (trong các khu công nghiệp và các 
hoạt động kinh tế - xã hội khác ngoài các khu công nghiệp…). Do đó, dự báo dân 
số của tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 như sau: 

Bảng 01: Hiện trạng dân số và dự báo đến năm 2030 

TT Hạng mục Đơn vị Năm 2013 Năm 2020 Năm 2030 
I Dân số     
1 Dân số toàn tỉnh người 790.692 857.809 1.081.234 
  Tỷ lệ tăng dân số chung % 0,54 1,37 2,34 
  Dân số tăng chung người - 67.117 223.425 
  Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên % 0,96 0,93 0,90 
  Số dân tăng thêm tự nhiên người - 45.595 85.629 
  Tỉ lệ tăng cơ học % -0,42 0,44 1,44 
  Số dân tăng thêm cơ học người - 21.522 137.796 
2 Dân số đô thị người 116.003 289.087 435.696 
  Tỷ lệ đô thị hóa % 15,4 33,7 40,3 

15,4

84,6

Hiện trạng dân số phân theo đô thị, nông thôn (%)

Đô thị

Nông thôn
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III. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN  

1. Đặc điểm kinh tế - xã hội 

Tỉnh Hà Nam được xác định là vùng công nghiệp phía Nam của vùng thủ đô 
Hà Nội. Các ngành công nghiệp trong tỉnh chủ yếu là các ngành công nghiệp sạch; 
bên cạnh đó việc phát triển các ngành dịch vụ, du lịch cũng như công nghiệp cũng 
luôn được quan tâm. Do điều kiện về địa hình cũng như giao thông nên diều kiện 
kinh tế được chia thành 3 vùng: 

+ Tiểu vùng phía Tây Bắc: gồm các huyện Duy Tiên, Kim Bảng, Thanh Liêm 
tập trung phát triển công nghiệp, khu công nghiệp tập trung và phát triển du lịch để 
tận dụng các lợi thế về địa hình, cảnh quan thiên nhiên, vị trí địa lý và hệ thống 
giao thông. 

+ Tiểu vùng phía Đông Nam: gồm các huyện Bình Lục, Lý Nhân và một phần 
huyện Thanh Liêm tập trung phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và du 
lịch sinh thái. 

+ Tiểu vùng trung tâm thành phố Phủ Lý: phát triển thương mại dịch vụ, đào 
tạo nguồn nhân lực và phát triển đô thị, dịch vụ đô thị. 

Năm 2013, toàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối 
cảnh kinh tế suy giảm, doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, thị 
trường bất động sản trầm lắng, thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, Chính phủ 
tiếp tục thực hiện chính sách cắt giảm đầu tư công. Được sự giúp đỡ của Chính 
phủ, các Bộ, ngành Trung ương, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, giám sát của Hội 
đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, bám sát 
thực tiễn, nêu cao tinh thần trách nhiệm; kế thừa kết quả đạt được trong những năm 
trước; chỉ đạo quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết 02/NQ-CP 
của Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết HĐND 
tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2013; tiếp tục thực hiện 6 nhiệm vụ 
trọng tâm, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và cộng đồng 
doanh nghiệp trong tỉnh, nỗ lực hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013 ở mức 
cao nhất. Kết quả cụ thể: 

- GDP bình quân đầu người ước đạt 30,2 triệu đồng, bằng 96,4% kế hoạch 
năm, tăng 15,7% so với năm 2012; 

- Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản ước đạt 1.960,1 tỷ đồng, bằng 
98,2% kế hoạch năm, giảm 0,2% so với năm 2012; 
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- Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 14.627,8 tỷ đồng, bằng 98,8% kế 
hoạch năm, tăng 18,4% so với năm 2012; 

- Kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 1,25 tỷ USD, bằng 138,9% kế hoạch 
năm, tăng 67% so với năm 2012 (trong đó kim ngạch xuất khẩu ước đạt 600 triệu 
USD, bằng 133,3% kế hoạch năm, tăng 60,3%); 

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn 
ước đạt 12.186,8 tỷ đồng, bằng 96,2% kế hoạch năm, tăng 13,8% so với năm 2012; 

- Thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 2.660 tỷ đồng, bằng 
100,5% dự toán Trung ương giao, 95,7% dự toán địa phương, tăng 15% so với năm 
2012 (trong đó thu nội địa 2.050 tỷ đồng, bằng 91,4% dự toán địa phương); 

- Giải quyết việc làm mới cho 16.158 lao động, bằng 106% kế hoạch năm, trong 
đó xuất khẩu 947 lao động; 

- Giảm tỷ lệ sinh dân số: 0,2%, đạt kế hoạch; 

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,48% (giảm 2,35% so với năm 2012); 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD đến cuối năm 2013 còn 15,7% (kế hoạch 16%); 

- Tỷ lệ số dân nông thôn được dùng nước sạch và nước hợp vệ sinh đến hết 
năm 2013 (theo tiêu chí mới): 80%, đạt kế hoạch; 

- Tỷ lệ rác thải đô thị được thu gom: 95%, đạt kế hoạch; 

- Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 13.677 tỷ đồng, bằng 101,3% 
kế hoạch năm, tăng 6,4% so với năm 2012. 

Do khó khăn chung của nền kinh tế, một số chỉ tiêu kinh tế chưa đạt kế hoạch 
năm. Tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp có xu hướng giảm. Xây dựng nông thôn 
mới chưa đồng đều. Nợ xây dựng cơ bản cấp xã lớn. Giải phóng mặt bằng một số dự 
án chậm. Thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp không đồng đều. Quản lý nhà 
nước trên lĩnh vực đất đai, khoáng sản, bảo vệ các công trình thủy lợi, phòng, chống 
lãng phí trong xây dựng cơ bản còn hạn chế. Ô nhiễm môi trường còn bức xúc. Chất 
lượng đào tạo nghề và cải cách hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu. An ninh tôn 
giáo, đơn thư khiếu nại, tố cáo có diễn biến phức tạp. 

Bên cạnh nguyên nhân khách quan, những hạn chế nêu trên còn do nguyên 
nhân chủ quan, trong đó có tồn tại của nhiều năm trước chưa được khắc phục: 
Trình độ, năng lực, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ. Chất lượng tham mưu và sự chủ động trong tham mưu của một 
số Sở, ngành, địa phương, cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu. Sự phối hợp giữa các 
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đơn vị trong giải quyết một số việc có lúc, có nơi thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ, kịp 
thời. 

2. Cơ cấu chuyển dịch kinh tế 

Tỉnh Hà Nam với vị trí địa lý, mạng lưới giao thông thuận lợi, sự đa dạng về 
đất đai, địa hình và thổ nhưỡng, điều kiện khí hậu thuỷ văn thuận lợi, nguồn nhân 
lực dồi dào, có trình độ văn hóa, có khả năng tiếp nhận và áp dụng tiến bộ khoa học 
kỹ thuật - công nghệ, hạ tầng kinh tế - xã hội đã phát triển của Hà Nam là những 
yếu tố tích cực để phát triển một nền công nghiệp hiện đại, nông nghiệp tiên tiến và 
đa dạng, cả về chăn nuôi và trồng trọt, lâm nghiệp và thủy sản. Hà Nam vẫn đang 
trong qua trình Công nghiệp hóa – hiện đại hóa để từng bước trở thành một tỉnh 
công nghiệp trước năm 2020. Có thể thấy cơ cấu kinh tế của tỉnh có sự thay đổi 
đáng kể, cơ cấu công nghiệp, dịch vụ đang ngày càng gia tăng. 

Bảng 02: Hiện trạng cơ cấu kinh tế và dự báo đến năm 2020 

STT Cơ cấu kinh tế Đơn vị Tính đến 31/12/2013 
Dự báo đến năm 

2015 2020 

1 Nông, lâm, ngư nghiệp % 16,16 54,8 58,6 

2 Công nghiệp – Xây dựng % 53,05 32 33,2 

3 Dịch vụ % 30,19 13,2 8,2 

(Nguồn: Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH tỉnh Hà Nam đến năm 2020) 

3. Tầm nhìn phát triển kinh tế Hà Nam đến năm 2020 

Theo Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 22 tháng 07 năm 2011 về việc phê 
duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hà Nam đến năm của Thủ 
tướng Chính phủ. Đây là tài liệu quan trọng để xây dựng chương trình phát triển 
nhà ở của tỉnh. 

3.1 Quan điểm phát triển: 

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam đến năm 2020 phải 
bảo đảm phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, quy hoạch 
của Vùng đồng bằng sông Hồng và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với quy 
hoạch ngành, lĩnh vực. 
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Phát huy nội lực, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã 
hội nhanh và bền vững; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ làm nền tảng 
phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đẩy mạnh 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của 
nền kinh tế. 

Phát triển các ngành công nghiệp tiên tiến nhằm tạo ra các sản phẩm hàng hóa 
có giá trị gia tăng cao, có khả năng cạnh tranh trên thị trường; phát triển nông 
nghiệp gắn với ứng dụng khoa học công nghệ theo hướng hàng hóa và xây dựng 
nông thôn mới; đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao đáp ứng nhu 
cầu phát triển. 

Gắn phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ tài 
nguyên, môi trường; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm 
quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

3.2. Mục tiêu phát triển 

3.2.1. Mục tiêu tổng quát 

Xây dựng Hà Nam đến năm 2020 có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, 
hiệu quả, bền vững, trong đó chú trọng chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao chất 
lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế; thu nhập bình quân đầu người 
đến năm 2020 phấn đấu vượt mức trung bình của Vùng đồng bằng sông Hồng; từng 
bước xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại đáp ứng nhu cầu 
thời kỳ phát triển tiếp theo; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần 
của nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp 
tục được giữ vững. 

3.2.2. Mục tiêu cụ thể 

a) Về phát triển kinh tế  

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm thời kỳ 2011 - 2020 đạt 
14,2%/năm, trong đó giai đoạn 2011 - 2015 đạt 13,5%/năm và đạt 15% giai đoạn 
2016 - 2020. Tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế của 
Tỉnh vào năm 2015 là 54,8%, 32%, 13,2% và đến năm 2020 là 58,6%, 33,2%, 
8,2%; 

- Phấn đấu tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu tăng bình quân 23%/năm giai đoạn 
2011 - 2020, trong đó tăng 15% giai đoạn 2011 - 2015 và 32% giai đoạn 2016 - 
2020; tỷ lệ thu ngân sách chiếm khoảng 11 - 12% GDP vào năm 2020. 

b) Về phát triển xã hội  
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- Tiếp tục duy trì vừng chắc kết quả thực hiện chương trình phổ cập giáo dục 
tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục trung học đạt tiêu 
chuẩn quốc gia; 100% trường học được kiên cố hóa vào năm 2020; 

- Phấn đấu đạt trên 9 bác sỹ/1 vạn dân, ít nhất 25 giường bệnh/1 vạn dân vào 
năm 2015; giảm tỷ lệ thất nghiệp đô thị xuống dưới 5% vào cuối thời kỳ quy 
hoạch, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 60% vào năm 2020; 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3% theo quy định chuẩn nghèo; tỷ lệ trẻ em 
dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 15% và tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đến năm 
2020 đạt 60%. 

c) Về bảo vệ môi trường  

- 7Đảm bảo tỷ lệ che phủ của rừng 7% vào năm 2020 nhằm bảo vệ tốt môi 
trường sinh thái, bảo vệ đất đai, điều hòa nguồn nước và góp phần tích cực vào 
tăng trưởng kinh tế cũng như giảm nghèo. 

- Giải quyết tốt vệ sinh môi trường đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm và môi 
trường các khu công nghiệp, khu du lịch trên cơ sở giải quyết hài hòa giữa phát 
triển kinh tế, phát triển công nghiệp, dịch vụ và bảo vệ tài nguyên môi trường. 

d) Về quốc phòng - an ninh  

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với tăng cường củng cố quốc phòng, 
an ninh; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nhằm xây dựng nền 
quốc phòng toàn dân kết hợp với thế trận an ninh nhân dân, đẩy mạnh công tác 
phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, 
bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự và an toàn xã hội. 
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PHẦN II 
THỰC TRẠNG NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM 

I. THỰC TRẠNG CHUNG VỀ NHÀ Ở CỦA TỈNH HÀ NAM 

1. Thực trạng về diện tích 

- Theo số liệu báo cáo từ các Huyện, Thành phố tính đến 31/12/2013, tổng số 
nhà ở trên địa bàn toàn tỉnh Hà Nam là 228.979 căn trong đó khu vực đô thị có 
30.350 căn nhà, chiếm tỷ lệ 13,25%; khu vực nông thôn có 198.629 căn nhà chiếm 
tỷ lệ 86,75%.  

- Tổng diện tích nhà ở của toàn tỉnh là 15.931.057 m2; diện tích sàn bình quân 
một căn đạt 69,6 m2; trong đó tại khu vực đô thị, diện tích sàn mỗi căn đạt 82,1 m2; 
khu vực nông thôn, diện tích sàn mỗi căn đạt 67,6 m2; 

- Diện tích bình quân đầu người trên toàn tỉnh là 20,1 m2/người, khu vực đô 
thị là 21,5 m2/người, khu vực nông thôn là 19,9 m2. Trong đó, huyện Kim Bảng là 
địa phương có diện tích bình quân đầu người cao nhất  với 22,1 m2/người, huyện 
Duy Tiên là địa phương có diện tích bình quân đầu người thấp nhất với 18,3 
m2/người; 

Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, tổng diện tích nhà ở tỉnh 
Hà Nam tại thời điểm điều tra là 13.036.591 m2. So sánh với kết quả hiện tại thì sau 
5 năm, diện tích nhà ở đã tăng lên 2.894.446 m2. Trung bình mỗi năm, diện tích 
tăng thêm 723.617 m2. 

Diện tích nhà ở bình quân của các đơn vị hành chính tỉnh Hà Nam 
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2. Thực trạng về chất lượng nhà ở 

Chất lượng nhà ở được thể hiện ở sự vững chắc, lâu bền của căn nhà (tuổi thọ 
của căn nhà) có thể ứng phó được các điều kiện thiên tai xảy ra, tính hiện đại của  
căn nhà đó phù hợp với quy hoạch, kiến trúc, văn hóa, lối sống của từng vùng, địa 
phương. Tiêu chí phân loại chất lượng nhà ở được phân loại theo kết cấu vật liệu 
chính cấu thành nhà ở như cột (trụ hoặc tường chịu lực), mái và tường/ bao che 
(theo độ bền chắc của 3 thành phần chính của ngôi nhà: vật liệu chính làm mái nhà, 
vật liệu chính làm tường , cột nhà). 

Trong đó: 

- Nhà kiên cố: là nhà có cả 3 thành phần trên được xây dựng bằng vật liệu bền 
chắc; 

- Nhà bán kiên cố: là nhà có 2 trong 3 thành phần trên được xây dựng bằng vật 
liệu bền chắc; 

- Nhà thiếu kiên cố: là nhà có 1 trong 3 thành phần trên được xây dựng bằng 
vật liệu bền chắc; 

- Nhà đơn sơ: là nhà mà cả 3 thành phần trên không được xây dựng bằng vật 
liệu bền chắc. 

Qua khảo sát thực trạng nhà ở trên địa bàn tỉnh và tổng hợp số liệu báo cáo 
của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam, đến hết 31/12/2013 tỷ lệ nhà 
kiên cố chiếm tỉ lệ 94,8%; nhà bán kiên cố chiếm tỉ lệ 4,1%; nhà thiếu kiên cố 
chiếm tỉ lệ 1,0% và nhà đơn sơ chỉ chiếm 0,1%(1).  

Theo số liệu thu thập được tại các địa phương cho thấy, tỷ lệ nhà kiên cố và 
bán kiên cố tại các huyện, thành phố đều ở mức rất cao (98% trở lên). Bên cạnh đó, 
tỷ lệ này hầu như cũng không có sự chênh lệch giữa khu vực đô thị và khu vực 
nông thôn. 

Theo tổng điều tra dân số năm 2009, tỷ lệ nhà kiên cố chiếm 94,0%, tỷ lệ nhà 
bán kiên cố chiếm 5,30%, tỷ lệ nhà thiếu kiên cố chiếm 0,55%, tỷ lệ nhà đơn sơ 
chiếm 0,15%. Như vậy chất lượng nhà ở của tỉnh Hà Nam có tăng lên so năm 2009, 
tuy nhiên tăng không đáng kể, chất lượng tăng lên do người dân sửa chữa, xây mới 
làm giảm tỷ lệ nhà bán kiên cố, tỷ lệ nhà kiên cố tăng, tỷ lệ nhà đơn sơ hầu như 
không thay đổi so với năm 2009. 

                                                             
1 Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát tại các huyện,  thị xã, thành phố đến hết 31/12/2013 
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3. Thực trạng về kiến trúc nhà ở đô thị và nông thôn 

3.1. Khu vực đô thị 

Nhà ở đô thị tỉnh Hà Nam chủ yếu là nhà thấp tầng (khoảng 3-4 tầng). Diện 
tích mỗi căn dao động trong khoảng 50-80 m2. Nhà ở tại khu vực này có kiến trúc 
phổ biến là nhà hình ống được phân theo lô đất và do dân tự xây dựng. Nhà biệt thự 
tại đô thị có nhưng chưa nhiều, tập trung hầu hết ở các đô thị lớn như thành phố 
Phủ Lý; thị trấn Đồng Văn; thị trấn Hòa Mạc. 

Cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội, nhà ở đô thị dần dần được cải tạo và 
xây mới với quy mô và chất lượng tốt hơn. Nhiều khu nhà mới khang trang với 
kiến trúc và nội thất hiện đại đã thay thế cho các khu nhà cũ kĩ, lạc hậu trước đây. 
Tuy nhiên, do năng lực tài chính, mục đích sử dụng và trình độ thẩm mỹ về kiến 
trúc nhà ở của mỗi chủ sở hữu khác nhau nên khi xây dựng thường không có sự 
đồng nhất về kiểu dáng, quy mô. Bên cạnh đó, nhiều công trình nhà ở dựa trên nền 
tảng có sẵn thông qua sửa chữa, nâng cấp, cơi nới vì vậy mà không theo một kiến 
trúc nhất định, làm cho cảnh quan thiếu đồng bộ.  

Để khắc phục tình trạng trên, hiện nay tỉnh Hà Nam đã đẩy mạnh việc phát 
triển nhà ở theo mô hình dự án. Nhiều dự án nhà có quy mô, đồng bộ về hạ tầng, 
thống nhất về kiến trúc và số tầng đã và đang được triển khai xây dựng trên địa bàn 
tỉnh như: KĐT Nam Trần Hưng Đạo; KĐT bở Đông sông Đáy; KĐT Hòa Mạc; 
KĐT Đồng Văn xanh… Các dự án này khi đi vào hoạt động không chỉ giải quyết 
nhu cầu nhà ở cho nhiều người, mà còn góp phần giúp cho bộ mặt đô thị chỉnh 
trang, ngay ngắn hơn. 
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3.2. Khu vực nông thôn 

Nhà ở nông thôn tỉnh Hà Nam vẫn giữ được những nét kiến trúc đặc trưng của 
Khu vực nông thôn Đồng bằng Bắc bộ (nhà mái ngói 3 gian, 5 gian), có kết hợp 
không gian sản xuất (vườn, ao, chuồng) trong khuôn viên đất ở. Chỉ có số ít là dạng 
kiến trúc nhà phố liền kề thấp tầng bám theo mặt đường; mặt phố hoặc các khu vực 
trung tâm; nơi phát triển mạnh về thương mại, dịch vụ. 

Trong những năm qua, do quá trình đô thị hóa và sự chuyển dịch cơ cấu sản 
xuất nông nghiệp nên kiến trúc nhà ở nông thôn tỉnh Hà Nam cũng đang có những 
sự thay đổi to lớn. Các mẫu nhà truyền thống bố trí mặt bằng theo phương ngang 
đang dần được thay thế bằng mẫu nhà hiện đại bố trí mặt bằng theo phương đứng 
(nhà ống, nhiều tầng) với nhiều kiểu kiến trúc khác nhau. Việc xây dựng nhà ở tại 
đây thường mang tính tự phát, không theo quy hoạch. Trong cùng một điểm dân cư 
có sự xen lẫn giữa nhà ở truyền thống và nhà ở hiện đại. 

Kiến trúc khu vực nông thôn tỉnh Hà Nam đang dần phát triển theo hướng 
hiện đại hơn. Tuy nhiên, do kiến trúc nhà ở nông thôn ít được quản lý, tầm nhìn sát 
sao của các cấp, các ngành cùng với nhận thức và am hiểu của người dân còn hạn 
chế dẫn đến tự mình làm mất đi cảnh quan kiến trúc làng quê. 

4. Thực trạng về quy hoạch 

4.1. Khu vực đô thị 

Hầu hết các đô thị của tỉnh Hà Nam trước đây đều hình thành từ các làng xã 
thông qua việc quy hoạch mở rộng nâng cấp đô thị. Vì vậy, đan xen các đô thị cũ 
được quy hoạch từ thập kỷ trước là đô thị mới với những căn nhà xây dựng tự phát, 
lai tạp giữa nông thôn và thành thị, không theo quy hoạch. Việc phát triển đô thị tự 
phát như trên khiến cho việc lập và triển khai quy hoạch xây dựng đô thị sau này 
gặp rất nhiều khó khăn.  

Các thành phố, thị trấn huyện lỵ tỉnh Hà Nam đều mới được phê duyệt quy 
hoạch chung trong khoảng 10 năm trở lại đây. Bên cạnh đó, các bước tiếp theo về 
quy hoạch chi tiết, điều chỉnh quy hoạch chung chưa đầy đủ, kịp thời dẫn đến khó 
khăn trong việc quản lý xây dựng và quản lý quy hoạch trong suốt một thời gian 
dài.  

Những năm gần đây, công tác điều chỉnh, quản lý quy hoạch, kiến trúc tại các 
đô thị và điểm dân cư đã được tập trung và thực hiện phân cấp mạnh, quyền tự chủ 
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cơ sở được nâng cao, chính quyền địa phương đã chủ động trong việc phê duyệt 
các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và các dự án đầu tư xây dựng 
nhằm phát triển kết cấu hạ tầng. Công tác quản lý chất lượng được tỉnh tăng cường 
triển khai thực hiện. Tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo 
cũng như xử lý các sai phạm tại các công trình trên địa bàn. Lĩnh vực nhà ở cũng 
được các ngành chức năng chủ động thực hiện. 

Đến nay, tỉnh Hà Nam đã phê duyệt được 1 đồ án xây dựng vùng tỉnh; 10 đồ 
án quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch chung các đô thị thuộc tỉnh. Rất nhiều các 
dự án khu đô thị mới, khu dân cư đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc 
1/2000 với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nhà ở phù hợp với 
quy hoạch. 

4.2. Khu vực nông thôn 

Đối với khu vực nông thôn tỉnh Hà Nam, đây là nơi chiếm diện tích lớn của 
tỉnh với 85,4% cư dân đang sinh sống tại đây (theo số liệu tính đến hết 
31/12/2013). Cư dân tại khu vực này phân bố chủ yếu ở các làng, xã theo lối sống 
truyền thống. 

 Ngày nay, quá trình đô thị hoá diễn ra nhanh chóng theo xu hướng phát triển 
của xã hội, nền kinh tế thị trường tác động đến tất cả các lĩnh vực trong đó có quy 
hoạch. Việc quy hoạch làng xã thường mang tính tự phát, không có tầm nhìn, kế 
hoạch. Các khu nhà ở để có hiệu quả kinh tế cao phải bám vào các trục đường làng, 
trục đường liên thôn, xã hay huyện nên thường có xu hướng kéo dài thành tuyến 
dân cư. 

Đánh giá lại công tác xây dựng nông thôn mới sau gần 3 năm thực hiện tính từ  
khi đồ án quy hoạch và đề án của các xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam được phê duyệt 
năm 2011, tất cả các xã đã công khai quy hoạch và tổ chức thực hiện theo đúng phê 
duyệt. Công tác cắm mốc quản lý, quy hoạch cũng được các xã triển khai nghiêm 
túc. Toàn tỉnh Hà Nam có 103 xã. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 6 xã đủ điều 
kiện để công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong số các xã còn lại cũng chỉ 
có 32 xã đạt dưới 10 tiêu chí, chủ yếu tập trung tại huyện Lý Nhân. Các tiêu chí mà 
các xã không đạt chủ yếu về hệ thống chính trị và văn hóa. 

Mặc dù vậy, việc quy hoạch xây dựng nông thôn mới vẫn còn nhiều hạn chế 
như: việc thực hiện các nội dung còn chậm; trong đó Quy hoạch nông thôn ở một 
số nơi đang trong tình trạng thụ động, lệ thuộc quá nhiều vào hiện trạng. Những 
yếu tố mang tính hạn chế phát triển như mật độ xây dựng dày đặc, mật độ cư trú 
cao, hạ tầng kỹ thuật còm cõi, lạc hậu, quá tải cùng với sự ô nhiễm nguồn nước 
nặng nề trong hệ thống Sông Đáy, Sông Nhuệ…Thực trạng đó đòi hỏi công tác quy 
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hoạch phải gấp rút hoàn thiện, kịp thời sắp xếp, tầm nhìn loại hình nhà ở và cư trú 
phù hợp cho khu vực nông thôn tỉnh Hà Nam.  

5. Hiện trạng về hệ thống hạ tầng kĩ thuật  

5.1. Hệ thống giao thông 

Ngoài mạng lưới giao thông thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế, văn hóa, xã 
hội với bên ngoài, mạng lưới giao thông nội tỉnh và giao thông nông thôn cũng phát 
triển, đến nay đã hình thành mạng lưới khép kín, với hơn 4000km đường bộ bao 
gồm các đường Quốc lộ, tỉnh lộ cùng các tuyến đường giao thông liên huyện, liên 
xã. Hệ thống sông ngòi chính chảy trên địa bàn gồm: sông Hồng, sông Đáy, sông 
Châu thuận tiện cho giao thông đường thuỷ ra các cảng Hải Phòng, Ninh Bình, 
Quảng Ninh... Hơn 200km đường thuỷ có luồng trạch đi thuận tiện với 42 
cầu đường đã được xây dựng kiên cố tạo thành 1 mạng lưới khép kín, tạo điều kiện 
thuận lợi về đi lại và vận chuyển hàng hoá cho các phương tiện cơ giới. Từ thành 
phố Phủ Lý có thể đi tới các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Hồng một cách 
nhanh chóng và thuận lợi. Hàng nghìn km đường cấp xã quản lý và đường giao 
thông trong thôn xóm đã được bê tông hóa hoặc rải nền cứng 

Theo chương trình xây dựng nông thôn mới, tính đến năm 2013 tỉnh Hà Nam 
đã xây dựng được 1.714 km đường giao thông thôn, xóm; 159 km đường trục chính 
nội đồng. Riêng năm 2013, đã triển khai xây dựng được 858 km đường giao thông 
nông thôn, 75 km đường trục chính nội đồng, bê tông hóa được 38,1 km. 

5.2. Hệ thống thủy lợi, thủy nông 

Hệ thống đê điều toàn tỉnh có 362,98 km, trong đó (sông Hồng 38,973 km; 
sông Đáy 49,516 km; sông con, đê bối và các tuyến đê phục khác có 274,5 km). Kè 
20 công trình, trong đó kè hộ bờ 14 công trình (sông Hồng 3, sông Đáy 11). Kè mỏ 
4 công trình (sông Hồng 4), tường kè 2 công trình (sông Đáy L= 4,084 m). Cống 
214 cái (sông Hồng: 11, sông Đáy: 22; sông khác: 181 cái). Trong những năm vừa 
qua, Nhà nước đã đầu tư kinh phí xây dựng tu bổ đê điều thường xuyên và duy tu 
bảo dưỡng chống xuống cấp đê với khối lượng 129.000 m3 đất đào đắp; 5200 m3 bê 
tông; khoan phụt vữa gia cố đê 53.960 m khoan sâu với tổng kinh phí 34,35 tỷ 
đồng. 

Hệ thống công trình thủy nông trên địa bàn tỉnh hiện có 50 trạm bơm do các 
công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh quản lý với 309 máy bơm công suất từ 
1.000 - 27.000 m3/h (chưa kể các trạm bơm do Công ty Khai thác công trình thủy 
lợi Bắc Nam Hà quản lý); hàng trăm trạm bơm nhỏ và vừa do các hợp tác xã quản 
lý. Hệ thống kênh mương hiện có 3.502 km kênh tưới, 1.300 km kênh tiêu và hơn 
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1.500 cống đập, xi phông, cầu máng các loại… Hàng năm, hệ thống phục vụ tưới, 
tiêu cho hơn 70.000 ha diện tích lúa, màu và tiêu nước cho hơn 75.000 ha phục vụ 
dân sinh. Hệ thống thủy nông đang dần được hoàn chỉnh, các kênh tưới được kiên 
cố hóa, nhiều hạng mục công trình được bổ sung, cải tạo nâng cấp. 

Hệ thống thủy lợi, thủy nông đã căn bản đảm bảo chủ động tưới tiêu cho nông 
nghiệp và tiêu úng, thoát lũ, phòng tránh tác hại thiên tai cho nhân dân, các cơ sở 
kinh tế xã hội trên địa bàn. Hiện nay và trong giai đoạn tới, hệ thống thủy lợi, thủy 
nông tiếp tục được nâng cấp, mở rộng và hoàn thiện theo hướng kiên cố hóa, hiện 
đại hóa. 

5.3. Hệ thống cấp nước, thoát nước 

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhiều 
chương trình, dự án về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường đã được triển khai trên 
địa bàn tỉnh Hà Nam, đặc biệt là Chương trình Mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ 
sinh môi trường năm 2013 của tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định:  

 - Về cấp nước: Tỷ lệ số dân nông thôn trên địa bàn tỉnh được cấp nước hợp vệ 
sinh đạt 81,82%, so với kế hoạch là 80%). Năm 2013 đã có 4 công trình đấu nối 
nước: Công trình cấp nước xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm; công trình cấp 
nước xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân; công trình cấp nước sạch xã Đọi Sơn, huyện 
Duy Tiên; công trình cấp nước xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân. Bên cạnh đó, tỉnh 
cũng đang triển khai khởi công được 4/6 Tiểu dự án nhóm I và tổ chức đấu thầu thi 
công cho các Tiểu dự án nhóm II theo Chương trình PforR của tỉnh Hà Nam; 

- Về vệ sinh và môi trường: Tỷ lệ số hộ dân nông thôn trên địa bàn tỉnh có 
nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 60,95% cao hơn so với kế hoạch là 57,58%. Về tỷ lệ số hộ 
dân nông thôn trên địa bàn tỉnh có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh đạt 56,53% 
cao hơn so với kế hoạch là 55%. Về tỷ lệ trạm y tế xã ở nông thôn có đủ nước sạch, 
nhà tiêu hợp vệ sinh và được quản lý sử dụng tốt đạt 90,48% thấp hơn với kế hoạch 
là 95,45%. Về tỷ lệ trường học có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 78,64% thấp 
hơn so với kế hoạch là 88,1%. 

Tuy nhiên, tại một số nơi thì hệ thống cấp nước sạch vẫn còn hạn chế, tỷ lệ 
các cụm dân cư phải sử dụng nước mưa và nước giếng khoan còn cao. Do tình 
trạng ô nhiễm của hệ thống Sông Nhuệ, Sông Đáy, Sông Châu… nên nhiều địa 
phương gặp nhiều khó khăn trong việc cấp nước sạch để sử dụng. Hệ thống thoát 
nước trong các khu dân cư nông thôn thường mang tính chất tự phát nên ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến nguồn nước mặt và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất cũng như 
chất lượng cuộc sống của người dân. 
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5.4. Hệ thống cấp điên 

Mạng lưới truyền tải, phân phối điện đã được xây dựng, mở rộng đến hầu hết 
các thôn xã. 100% số hộ dân cư và cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ quan hành chính 
sự nghiệp ở thành phố Phủ Lý và các huyện đã được cung cấp và sử dụng điện lưới 
Quốc gia. Công suất điện đủ tải, giờ cao điểm ít khi bị sụt áp. Điện lực rất quan tâm 
chú trọng đến công tác sửa chữa để củng cố lưới điện. Hiện tại và trong những năm 
tới, Hà Nam đang tiếp tục cải tạo, nâng cấp mạng lưới điện đạt tiêu chuẩn quốc gia 
và xây dựng một số hệ thống, công trình mới đáp ứng nhu cầu điện cho công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế xã hội nói chung của tỉnh. 

6. Hiện trạng về hệ thống hạ tầng xã hội 

6.1. Cơ sở giáo dục 

Đến nay, toàn tỉnh có 210/411 trường được công nhận trường chuẩn Quốc gia, 
chiếm 51% (trong đó có 42/120 trường mầm non, 128/140 trường tiểu học, 35/120 
trường trung học cơ sở, 5/25 trường trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia); 75% 
số trường học được kiên cố hoá. Hệ thống các trường đại học, cao đẳng, trung học 
chuyên nghiệp, dạy nghề trên địa bàn được mở rộng nâng cấp; tổ chức liên kết đào 
tạo, từng bước đáp ứng yêu cầu đào tạo và nhu cầu học tập nâng cao tay nghề của 
người lao động. Chất lượng giáo dục toàn diện có nhiều chuyển biến, tiến bộ rõ rệt, 
nhất là trí dục. Các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đại học, cao đẳng, học 
sinh giỏi quốc gia liên tục nhiều năm đạt kết quả cao, là một trong 10 tỉnh dẫn đầu 
toàn quốc. 

Trên địa bàn tỉnh Hà Nam có các trường: Đại học Hà Hoa Tiên, Đại học Công 
nghiệp Hà Nội; Cao đẳng Sư phạm Hà Nam, Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình 
Trung ương I, Cao đẳng Y tế, Cao đẳng Thuỷ lợi Bắc bộ…và một số trường trung 
học chuyên nghiệp và dạy nghề. 

6.2. Cở sở y tế 

Trên địa bàn tỉnh hiện có 12 bệnh viện, 04 phòng khám khu vực và 116 trạm y 
tế xã/phường thuộc hệ thống nhà nước và hàng trăm cơ sở khám chữa bệnh đông y, 
khám chữa bệnh tư nhân, cơ sở, đại lý bán thuốc phục vụ chữa bệnh, chăm sóc sức 
khỏe nhân dân. Tổng số y, bác sĩ hiện có khoảng 980 người. Hàng năm đã khám, 
điều trị cho hàng trăm nghìn lượt người, đảm bảo làm tốt công tác chăm sóc sức 
khỏe ban đầu cho nhân dân, không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn. 
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6.3. Cơ sở văn hóa 

Các huyện đều có nhà văn hóa khang trang, nhiều xã đã có nhà văn hóa xã, 
thư viện hoặc nhà truyền thống phục vụ nhu cầu văn hóa của nhân dân. Trong 3 
năm qua Các xã đã đầu tư nâng cấp và xây dựng mới 168 nhà văn hóa thôn, xóm. 
Chỉ tính riêng trong năm 2013, đã xây mới và nâng cấp 44 nhà. Đây là những yếu 
tố, điều kiện hạ tầng vật chất kỹ thuật quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội của 
tỉnh. 

II. THỰC TRẠNG NHÀ Ở CỦA CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH  

Căn cứ báo cáo số liệu điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về thực trạng nhà ở 
của các đơn vị hành chính của tỉnh Hà Nam để tiến hành phân tích thực trạng nhà ở 
đô thị, nhà ở nông thôn từng đơn vị theo đặc điểm, mức độ phát triển kinh tế - xã 
hội của từng đơn vị hành chính. 

1. Thành phố Phủ Lý 

1.1. Số liệu cơ bản 

- Loại đô thị: Đô thị loại III 

- Tổng dân số: 137.449 người; 

- Bình quân nhân khẩu: 3,45 người/hộ; Diện tích bình quân: 19,4 m2/người; 

- Diện tích nhà ở: 2.664.426 m2; 

- Nhà kiên cố: 31.326 căn; 

- Nhà bán kiên cố: 1.606 căn; 

- Nhà thiếu kiên cố: 502 căn; 

- Nhà đơn sơ: 33 căn; 

- Đơn vị hành chính: 11 phường và 10 xã. 

Thành phố Phủ Lý có tính chất, chức năng: Là thành phố trực thuộc tỉnh, là 
trung tâm tổng hợp của tỉnh Hà Nam; là trung tâm đô thị thương mại, dịch vụ, du 
lịch, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, công nghiệp công nghệ cao; là đầu mối 
giao thương, có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng phía Nam thủ đô Hà Nội. 
Nên có nhiều lợi thế về địa lý, giao thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội tỉnh Hà Nam nói chung và thành phố Phủ Lý nói riêng. 

1.2. Thực trạng nhà ở thành phố Phủ Lý 
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a) Khu vực đô thị: 

Do là trung tâm đô thị thương mại, dịch vụ, du lịch; đầu mối giao thương của 
cả tỉnh nên tốc độ đô thị hóa cũng như điều kiện kinh tế - xã hội tại thành phố Phủ 
Lý ở mức tương đối cao so với các đơn vị khác trong tỉnh, người dân có nhiều điều 
kiện để cải tạo, nâng cấp các công trình nhà ở theo hướng kiên cố với kiến trúc hiện 
đại, có tính thẩm mỹ cao. 

Nhà mặt phố phát triển rất mạnh tại thành phố Phủ Lý. Tập trung chủ yếu tại 
các khu trung tâm thương mại, các đường chính như tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 21 
(chạy qua địa bàn thành phố), đường Lê Hồng phong, đường Lý Thường Kiệt…. 
Các nhà mặt phố chủ yếu là nhà liền kề có mặt tiền tương đối rộng, kết hợp vừa ở, 
kinh doanh. Phổ biến là các nhà có từ   3 đến 4 tầng, không đồng nhất về kiểu dáng 
kiến trúc lẫn quy mô. Nhà trong ngõ, xóm có nhiều loại hình đa dạng, chất lượng 
thấp hơn nhà mặt phố và phần lớn cũng là nhà liền kề. 

 Hiện nay,trên địa bàn thành phố có nhiều dự án nhà ở tái định cư, nhà ở 
thương mại. Loại hình phổ biến là nhà ở dịch vụ, nhà ở chia lô, nhà biệt thự (số 
lượng không nhiều, tập trung ở các khu đô thị mới). Nhà chung cư trên địa bàn 
thành phố vẫn chưa phát triển, một phần do người dân chưa thực sự quan tâm đến 
loại hình nhà ở này, bên cạnh đó một phần cũng là do những khó khăn chung về 
tình hình kinh tế trên cả nước nói chung và tỉnh Hà Nam nói riêng 
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Nhà ở mặt phố tại thành phố Phủ Lý 

Theo số liệu thống kê được thì tại khu vực đô thị thành phố Phủ Lý hiện tại có 
19.770 căn nhà, trong đó: số lượng nhà kiên cố là 17.109 căn; nhà bán kiên cố là 
755 căn; nhà thiếu kiên cố là 126 căn và không có nhà đơn sơ. Diện tích sàn trung 
bình của mỗi căn là 86,4m2 Tổng diện tích sàn là 1.554.881 m2, diện tích bình quân  
20,7 m2/người. 

b) Khu vực nông thôn: 

Khu vực ngoại ô của thành phố bao gồm 10 xã: Tiên Tân; Tiên hiệp; Tiên Hải; 
Đinh Xá, Trịnh Xá; Liêm Tuyền; Liêm Tiết; Kim Bình; Thanh Sơn. Đây đều là các 
xã được sáp nhập với thành phố Phủ Lý theo Nghị quyết số 89/NQ-CP của Thủ 
tướng Chính phủ ngày 23/07/2013 về việc điều chuyển địa giới hành chính các 
Huyện Duy Tiên,Kim Bảng, Bình Lục, Thanh Liêm để mở rộng địa giới hành chính 
thành phố Phủ Lý và thành lập các phường thuộc thành phố Phủ Lý, Hà Nam. 

Nhà ở khu vực tại khu vực nông thôn thành phố Phủ Lý chủ yếu vẫn tập trung 
ở các điểm dân cư cũ (thôn, xóm). Chủ yếu là nhà mái bằng, chiều cao 1 tầng, có 
kết hợp với không gian sản xuất (vườn, ao, chuồng) trong khuôn viên của đất ở. Tại 
khu vực dân cư mới xuât hiện nhiều hơn mô hình nhà ở dịch vụ, nhà ở chia lô với 
chiều cao 1-3 tầng với kiến trúc không đồng nhất. Ngoài ra, tại các tuyến đường 
chính (quốc lộ, tỉnh lộ, liên xã...) có nhiều nhà riêng lẻ được xây dựng kiên cố, bán 
kiên cố với chiều cao 2-3 tầng. 

 Theo số liệu tổng hợp được, tại khu vực nông thôn thành phố Phủ Lý hiện 
nay có 15.478 căn nhà, trong đó: số lượng nhà kiên cố là 14.161căn; nhà bán kiên 
cố là 873 căn, nhà thiếu kiên cố là 406 căn; nhà đơn sơ là 38 căn. Diện tích sàn 
trung bình của mỗi căn là 71,7 m2. Tổng diện tích sàn là 1.109.545 m2; diện tích 
bình quân là 17,8 m2/người. 

Trong tương lai khi tốc độ đô thị hóa tăng lên, dân cư trong khu vực nội thành 
sẽ tăng lên kéo theo đó là nhu cầu phát triển nhà ở cũng tăng lên, vì vậy khu vực 
ngoại ô này sẽ là nơi thuận lợi để thực hiện phát triển các khu nhà ở và khu đất dịch 
vụ, các dự án chỉnh trang đô thị, tạo điều kiện giãn dân trong các khu nhà ở nội 
thành. 

1.3. Hiện trạng về cơ sở hạ tầng thành phố Phủ Lý 

Mức độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của thành phố Phủ Lý:  

- Tỷ lệ cấp nước sạch theo tiêu chuẩn: 35 %; 

- Tỷ lệ hệ thống thoát nước đã được hoàn thiện: 40,40 %; 
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- Tỷ lệ đường giao thông đã được bê tông, nhựa hóa: 82,6 %; 

- Tỷ lệ các hộ được cấp điện: 100 %; 

- Tỷ lệ các cụm dân cư có điểm thu gom rác thải: 94,06%; 

- Tỷ lệ các xã, phường có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia: 86,90 %; 

- Tỷ lệ các xã, phường có hệ thống trường giáo dục đạt tiêu chuẩn: 67,28 %; 

-  Tỷ lệ các xã, phường có điểm văn hóa theo tiêu chuẩn: 64,75 %; 

- Tỷ lệ các xã, phường có hệ thống chợ, thương mại đạt tiêu chuẩn: 65,04 %. 

Cơ sở hạ tầng khu vực đô thị của Thành phố Phủ Lý được xây dựng đồng bộ 
và ngày càng hoàn chỉnh, đường thảm nhựa được được mở vào các khu, cụm công 
nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, các khu dân cư; hơn 90% đường ngõ, phố, 
đường ven đô, được bê tông, cứng hóa. Hệ thống điện sinh hoạt và chiếu sáng công 
cộng được phủ kín trên địa bàn các phường. Công tác thu gom rác thải sinh hoạt, 
chất thải rắn ngày càng được hoàn thiện. Tại các tuyến phố chính, vỉa hè đều được 
lát gạch rất đẹp. Các công trình văn hóa thể thao, nơi vui chơi giải trí, công sở, 
trường học, bệnh viện, trạm xá… được xây dựng xen với hệ thống cây xanh, tạo 
cho thành phố một hạ tầng kĩ tuật khang trang. Tuy nhiên, với 5 phường mới được 
thành lập cũng theo Nghị quyết sô 89/NQ-CP, cơ sở hạ tầng của các phường này 
chưa thực sự đồng bộ với các phường trung tâm. 

Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng của khu vực nông thôn Phủ Lý còn nhiều hạn chế. 
Các xã này bao quanh khu vực trung tâm, khu vực này có hệ thống cơ sở hạ tầng, 
kỹ thuật, cũng như hoạt động thương mại, dịch vụ thấp hơn so với mặt bằng chung. 
Kinh tế kém phát triển, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn hơn, ảnh hưởng đến 
chất lượng cuộc sống của họ. Số liệu thu thập được, hầu hết các xã chưa có hệ 
thống cấp nước sạch; hệ thống thoát nước vẫn chưa hoàn thiện; ngoài ra hệ thống 
giáo dục, văn hóa, thương mại vẫn còn ở mức thấp. 

Nhìn chung cơ sợ hạ tầng tại khu vực nông thôn thành phố Phủ Lý thấp hơn 
nhều so với khu vực đô thị, cần phải có sự đầu tư, quan tâm đúng mức của chính 
quyền các địa phương trong thời gian tới. 

1.4. Công tác phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố Phủ Lý. 

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, sự giúp đỡ của 
các cấp các ngành, thành phố đã tích cực huy động các nguồn lực để tập trung phát triển 
nhà ở, phát triển đô thị để từng bước đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân.  

a) Công tác phát triển nhà ở thương mại, khu tái định cư 
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Hiện tại trên địa bàn thành phố Phủ Lý có 21 dự án nhà ở thương mại đã, đang 
và sắp được triển khai với quy mô khoảng 519 ha, sẽ đáp ứng nhu cầu nhà ở cho 
63.861 người. Trong thời gian tới sẽ tạo ra quỹ đất ở lớn trong đô thị, đáp ứng nhu 
cầu nhà ở cho nhân dân. 

Ngoài các dự án thương mại, hiện nay thành phố Phủ Lý có 21 dự án nhà ở tái 
định cư với quy mô 33,4 ha, dự kiến đáp ứng nhu cầu nhà ở cho 16.018 người. Góp 
phần làm tăng quỹ đất ở chung của thành phố. 

Tuy nhiên, nhiều dự án vẫn còn trên giấy, tốc độ triển khai còn chậm cộng. 
Nhiều khu đô thị, khu nhà ở tỉ lệ xây dựng phủ kín còn thấp do nhu cầu thực sự của 
người dân vẫn chưa cao, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất đồng thời hệ thống 
công trình hạ tầng kỹ thuật tại các khu vực này không được bảo trì, dần xuống cấp, 
hư hỏng gây lãng phí cho xã hội. 

b) Công tác phát triển nhà ở xã hội 

Việc thực hiện các chương trình hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng xã hội cũng 
được sự quan tâm sát xao:  

- Công tác thực hiện hộ trợ nhà ở cho người nghèo (Theo quyết định số 
167/2008/QĐ-TTg), tính đến nay đã có 118 số hộ nghèo được hỗ trợ với tổng diện 
tích nhà ở là 4.720 m2. Số hộ cần được hỗ trợ trong thời gian tới là khoảng 133 hộ. 
Hiện tại UBND thành phố vẫn đang tiếp tục kiểm tra, tiến hành rà soát,lập danh 
sách và báo cáo UBND tỉnh và sở Xây dựng, 

- Công tác thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng (theo 
quyết định số 22/QĐ-TTg) vẫn đang được triển khai thực hiên, tới nay đã hỗ trợ 
cho 993 hộ; trong đó 329 hộ được hỗ trợ xây mới nhà ở; 664 hộ được hỗ trợ sửa 
chữa với tổng diện tích là 39.720 m2. 

- Công tác hỗ trợ nhà ở cho sinh viên đang từng bước được triển khai và bước 
đầu đã đạt được những kết quả khả quan. Hiện nay có 3 dự án nhà ở cho sinh viên 
các trường: Trường CĐ Sư phạm; trường đại học công nghiệp; trường cao đẳng 
Phát thanh – Truyền hình; các công trình đưa vào sử dụng đã đáp ứng được một 
phần nhu cầu nhà ở cho sinh viên. Số còn lại, đang thuê trọ trong các khu dân cư và 
sẽ được hỗ trợ về nhà ở trong thời gian tới. 

Tuy nhiên một số đối tượng xã hội vẫn chưa được quan tâm đúng mức: 

- Hiện tại, chưa có các chính sách ưu đãi cho đối tượng là cán bộ công chức, 
viên chức có khó khăn về nhà ở, các đối tượng này vẫn tự xây dựng nhà trên đất do 
nhà nước giao, có thu tiền sử dụng hoặc tự mua, số khác thì phải thuê nhà để ở. 
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- Trên địa bàn thành phố Phủ Lý 5 khu, cụm công nghiệp với số lượng công  

nhân có nhu cầu nhà ở lên tới 5.360 người, nhưng hiện tại mới chỉ có 1 khu 
nhà ở tập chung cho công nhân các khu công nghiệp tại đường Lê Chân - Phường 
Lê Hồng Phong thành phố Phủ lý thuộc cụm Công nghiệp phía Tây thành phố với 
tổng diện tích sàn khoảng 480m2 và chưa đáp ứng được nhu cầu nhà ở cho phần lớn 
công nhân đang làm việc trên địa bàn.  

Nhà ở cho công nhân tại đường Lê Chân – Phường Lê Hồng Phong 

Bên cạnh đó, nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp tại thành phố Phủ Lý 
vẫn còn rất cao (8.118 người), nhưng hiện nay chỉ có duy nhất 1 dự án nhà ở cho 
các đối tượng này tại phường Thanh Châu do tập đoàn Tiến Lộc làm chủ đầu tư và 
vẫn đang trong thời gian thi công xây dựng. 
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Dự án nhà ở dành cho người thu nhập thấp tại phường Thanh Châu 

2. Huyện Duy Tiên 

2.1. Số liệu cơ bản. 

- Tổng dân số: 116.088 người; 

- Bình quân nhân khẩu: 3,41 người/hộ; 

- Diện tích nhà ở: 2.124.924 m2; Diện tích bình quân; 18,4 m2/người; 

- Nhà kiên cố: 32.753 căn; 

- Nhà bán kiên cố: 1.160 căn; 

- Nhà thiếu kiên cố: 205 căn; 

- Nhà đơn sơ: không có; 

- Đơn vị hành chính: 2 thị trấn và 16 xã. 

Huyện Duy Tiên nằm ở phía đông bắc tỉnh Hà Nam tiếp giáp với thủ đô Hà 
Nội, là huyện trọng điểm công nghiệp của tỉnh. Trên địa bàn huyện có nhiều tuyến 
giao thông quan trọng, cả đường sắt, đường bộ, đường thuỷ chạy qua thuận lợi cho 
giao thương và phát triển kinh tế. Trong tương lai sẽ là đô thị công nghiệp, dịch vụ 
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công nghiệp, thương mại, trung tâm đào tạo và y tế. Dự kiến đến năm 2030 lên đô 
thị loại III. 

2.2. Hiện trạng nhà ở tại huyện Duy Tiên 

a) Khu vực đô thị: 

Khu vực đô thị của Huyện Duy Tiên gồm có 2 thị trấn là: Hòa Mạc và Đồng 
Văn. Đây là 2 thị trấn rất phát triển của tỉnh, nơi tập trung các khu công nghiệp lớn 
dân cư đông đúc. Đặc biệt thị trấn Đồng Văn lại nằm trên tuyến quốc lộ 1A, là cửa 
ngõ phía nam của thủ đô Hà Nội. Vì vậy tốc độ đô thị hóa cũng như kinh tế, dịch 
vụ thương mại của địa phương phát triển tương đối cao, tạo điều kiện thuận lợi cho 
phát triển nhà ở đô thị.  

Nhà ở mặt phố ở 2 thị trấn này rất phát triển, tập trung rất nhiều ở các khu vực 
trung tâm dịch vụ, thương mại của thị trấn và trải dài theo các tuyến quốc lộ 1A và 
quốc lộ 38, kết hợp vừa để ở, vừa kinh doanh quy mô khoảng 3-4 tầng, chủ yếu là 
nhà kiên cố và bán kiên cố với nhiều hình thái kiến trúc khác nhau. Dọc theo các 
tuyến đường chính, ta vẫn thấy có những ngôi nhà cũ, nát; nhà cấp 4, tạo cảm giác 
lộn xộn và thiếu đồng bộ.  

Hiện tại trên địa bàn 2 thị trấn Hòa mạc và Đồng Văn chưa có mô hình nhà ở 
chung cư, mô hình nhà ở chia lô, nhà ở dịch vụ, nhà biệt thự vẫn đang phát triển và 
tập trung nhiều ở các khu dân cư, khu đô thị mới. Mô hình nhà ở truyền thống vẫn 
tồn tại nhưng số lượng không nhiều, tập trung ở các khu dân cư cũ. 

Nhà ở tại thị trấn Đồng Văn 
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 Theo số liệu thống kê thì tại khu vực đô thị huyện Duy Tiên hiện nay có 
3.102 căn nhà, trong đó: số lượng nhà kiên cố là 2.990 căn; nhà bán kiên cố là 99 
căn; nhà thiếu kiên cố là 13 căn và không có nhà đơn sơ. Diện tích sàn trung bình 
của mỗi căn là 70,0 m2; tổng diện tích sàn là 217.092 m2; diện tích bình quân là 
21,7 m2/người. 

b) Khu vực nông thôn: 

Khu vực nông thôn của huyện Duy Tiên gồm có 16 xã. Mặc dù thuộc khu vực 
nông thôn, tuy nhiên gần đây cùng với sự phát triển của toàn huyện, đã có nhiều 
khu công nghiệp, cụm công nghiệp được hình thành tại khu vực này, đem lại bộ 
mặt mới cho nông thôn huyện. Ngày càng có nhiều ngôi nhà khang trang, hiện đại 
cả về nội thất và ngoại thất mọc lên để thay thế cho các ngôi nhà xập xệ kém tiện 
nghi trước đây. 

Nhà ở khu vực nông thôn chủ yếu là nhà riêng lẻ, tập trung tại các thôn, xóm 
hoặc tập trung dọc theo các tuyến giao thông nông thôn. Chủ yếu là nhà kiên cố và 
bán kiên cố. Xem kẽ các nhà 2 – 3 tầng với nhiều kiểu dáng kiến trúc hiện đại, đa 
dạng là các nhà 1 tầng được xây dựng theo lối truyền thống phục vụ mục đích vừa 
ở, vừa sản xuất. 

Nhà ở khu vực nông thôn huyện Duy Tiên 

Theo số liệu thu thập được thì hiện nay khu vực nông thôn huyện Duy Tiên có 
31.016 căn nhà, trong đó: số lượng nhà kiên cố là 29.763 căn; nhà bán kiên cố là 
1.061 căn; nhà thiếu kiên cố là 192 căn và không có nhà đơn sơ. Diện tích sàn trung 
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bình mỗi căn là 61,5 m2 .Tổng diện tích sàn là 1.907.862 m2; diện tích bình quân là 
18,0 m2/người 

2.3.Hiện trạng cơ sở hạ tầng huyện Duy Tiên 

Mức độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của huyện Duy Tiên:  

- Tỷ lệ cấp nước sạch theo tiêu chuẩn: 83,6 %; 

- Tỷ lệ hệ thống thoát nước đã được hoàn thiện: 36,7 %; 

- Tỷ lệ đường giao thông đã được bê tông, nhựa hóa: 71 %; 

- Tỷ lệ các hộ được cấp điện: 100 %; 

- Tỷ lệ các cụm dân cư có điểm thu gom rác thải: 90 %; 

- Tỷ lệ các xã, thị trấn có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia: 38,9 %; 

- Tỷ lệ các xã, thị trấn có hệ thống trường giáo dục đạt tiêu chuẩn: 61,11 %; 

- Tỷ lệ các xã, thị trấn có điểm văn hóa theo tiêu chuẩn: 64,75 %; 

- Tỷ lệ các xã, thị trấn có hệ thống chợ, thương mại đạt tiêu chuẩn: 12,51 %. 

Hầu hết  các hạng mục về cở sở hạ tầng của huyện Duy Tiên đều đạt được ở 
mức cao, chỉ có 1 vài hạng mục còn hạn chế. Hệ thống thoát nước tại đây vẫn chưa 
đạt yêu cầu. Tại các cụm công nghiệp và khu dân cư, nước thải do các doanh 
nghiệp và các hộ dân tự xử lý và thoát nước ra hệ thống tiêu thoát chung của khu 
vực. Bên cạnh đó, hạng mục y tế; thương mại cũng ở mức thấp. 

Nhìn chung cơ sở hạ tầng của huyện Duy Tiên là tương đối tốt tuy nhiên vẫn 
còn một số hạn chế cần giải quyết.  

2.4. Công tác phát triển nhà ở trên địa bàn huyện Duy Tiên 

a) Công tác phát triển nhà ở thương mại, khu tái định cư 

Hiện nay trên địa bàn huyện Duy Tiên có 8 dự án phát triển nhà ở, khu thương 
mại với tổng diện tích quy hoach: 436,5ha. Tốc độ triển khai các dự án này vẫn 
còn chậm và hầu hết vẫn còn trên giấy hoặc đang trong quá trình xây dựng cơ sở 
hạ tầng. 

Trên địa bàn chỉ có dự án khu đất tái định cư phục vụ GPMB các dự án và 
các hộ nhậ đất tự xây nhà ở. Không có nhà ở tái định cư. 

b) Công tác phát triển nhà ở xã hội 

Trong năm 2013, huyện Duy Tiên đã tích cực thực hiên công tác hỗ trợ cho 
các đối tượng xã hội:  
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- Hỗ trợ nhà ở cho 557 hộ nghèo (theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg); 
891 người có công với cách mạng (theo Quyết định số 22/QĐ-TTg) và nhiều đối 
tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (người tàn tật, người già cô đơn, người 
nhiễm chất độc màu da cam) với kinh phí rà soát soát xây dựng hỗ trợ về nhà ở 
năm 2013 là 21.960 triệu đồng để xây mới 20 nhà và sửa chữa 684 nhà. Trong 
năm 2014 huyện Duy Tiên vẫn đang tích cực triển khai công tác hỗ trợ các đối 
tượng trên với kinh phí hỗ trợ đợt 1 là 3,3 tỷ đồng để xây mới 64 nhà và sửa chữa 
43 nhà. Trung bình hỗ trợ nhà xây mới là 40tr/nhà và sửa chữa là 20tr/nhà. 

- Nhà ở cho sinh viên trong những năm qua cũng luôn được quan tâm. Hiện 
nay trên địa bàn huyện Duy Tiên có một trường đại học là trường đại học Hà Hoa 
Tiên với khoảng 475 sinh viên chính quy đang theo học.Tính tới hết 31/12/2013, 
nhà trường có khoảng 35.000 m2 nhà ở ký túc xá, qua đó đáp ứng cho hầu hết sinh 
viên có nhu cầu về nhà ở. 

Khu kí túc xá của trường đại học Hà Hoa Tiên 

Công tác phát triển nhà ở xã hội tại huyện Duy Tiên vẫn còn nhiều hạn chế 
như sau: 

- Huyện Duy Tiên là huyện trọng điểm công nghiệp của tỉnh Hà Nam với 
nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất và cụm công nghiệp lớn như: Khu Công 
nghiệp Đồng Văn, Khu công nghiệp Hòa Mạc, khu công nghiệp Hoàng Đông… với 
số lượng công nhân khoảng 22.500 người. Trong đó có khoảng 10.000 người là có 
nhu cầu về nhà ở. Nhưng tính đến thơi điểm hiện tại không có công nhân nào được 
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thuê nhà ở do DN, hoặc BQL KCN xây dựng. Hầu hết đều phải thuê nhà các khu 
trọ trong khu dân cư. Tình trạng các phòng trọ sập xệ, xuống cấp; hệ thống vệ sinh, 
tiêu thoát nước không đảm bảo, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của công nhân. 
Trong thời gian tới UBND huyện Duy Tiên cần phối hợp với BQL KCN, DN để có 
cơ chế chính sách hỗ trợ nhà ở cho đối tượng công nhân, giúp họ nhanh chóng ổn 
định chỗ ở, tập trung làm việc. 

- Chưa có nhà ở công vụ và khu đất để xây dựng nhà ở công vụ cho cán bộ 
công chức, viên chức của huyện, nhằm động viên thu hút người có năng lực phục 
vụ nhà nước, nhân dân. 

- Chưa có chính sách thích hợp hỗ trợ các đối tượng thu nhập thấp tại khu 
vực đô thị. 

3. Huyện Kim Bảng 

3.1. Số liệu cơ bản. 

- Tổng dân số: 118.242 người; 

- Bình quân nhân khẩu: 3,11 người/hộ; 

- Diện tích nhà ở: 2.608.937 m2; Diện tích bình quân; 22,1 m2/người; 

- Nhà kiên cố: 32.869 căn; 

- Nhà bán kiên cố: 1.407 căn; 

- Nhà thiếu kiên cố:34 căn; 

- Nhà đơn sơ: không có; 

- Đơn vị hành chính: 2 thị trấn và 16 xã. 

Kim Bảng nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Hà Nam, cách Hà Nội khoảng 60 km, 
gần trục quốc lộ 1A ở phía đông và vùng du lịch "tâm linh” của Hà Tây ở phía tây, 
nối liền phía tây bắc xuống đông nam bởi sông Đáy và các trục quốc lộ 21A, 21B, 
38B, từ phía bắc xuống phía nam được nối bởi sông Nhuệ và các đường tỉnh lộ 
Biên Hòa, hệ thống đường huyện, đường liên xã. Đây là một trong những điều kiện 
thuận lợi trong giao lưu kinh tế, văn hóa, khoa học và liên kết kinh tế trên các lĩnh 
vục có thị trường tiêu thụ rộng, có khả năng trao đổi các sản phản nông sản, vật liệu 
xây dựng... và là điểm du lịch sinh thái có nhiều tiềm năng. 

3.2. Hiện trạng nhà ở tại huyện Kim Bảng 

a) Khu vực đô thị: 
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Khu vực đô thị của Huyện Kim Bảng gồm có 2 thị trấn là thị trấn Quế và thị 
trấn Ba Sao. Nằm dọc theo tuyến quốc lộ 21, nhà ở tại Bao Sao và Quế có nhiều nét 
tương đồng. Nhà mặt phố nằm dọc theo các trục đường chính, mặt tiền rộng rãi, kết 
hợp vừa ở, vừa kinh doanh. Nhà ở mặt phố thường có quy mô 3-4 tầng được xây 
dựng kiên cố và kiên cố, không có sự đồng nhất về kiến trúc. Nhà ở trong ngõ, hẻm 
có quy mô nhỏ hơn (khoảng 2-3 tầng), chất lượng thấp hơn.  

Mô hình nhà ở tại đây phổ biến là nhà ở riêng lẻ, nhà liền kề. Mô hình nhà 
chia lô đang phát triển (tập trung ở các điểm dân cư mới). Nhà ở biệt thự có nhưng 
không đáng kể, nằm rải rác tại các khu trung tâm và các tuyến đường chính. 

 

Nhà ở tại thị trấn Quế 

Theo số liệu báo cáo từ các địa phương thì tại 2 thị trấn này có 34.310 căn 
nhà, trong đó: số lượng nhà kiên cố là 2.982 căn; nhà bán kiên cố là 63 căn, nhà 
thiếu kiên cố là 1 căn và không có nhà đơn sơ. Diện tích chung bình của mỗi căn là 
83,7 m2. Tổng diện tích sàn là 249.440 m2, diện tích bình quân là 24,4 m2/ người. 
Có thể thấy là hiện trạng nhà ở tại khu vực đô thị trên địa bàn huyện đáp ứng được 
cả về chất lượng lẫn diện tích bình quân. 
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b) Khu vực nông thôn: 

Khu vực đô thị của huyện Kim Bảng gồm có 16 xã. Trong những năm qua, sự 
chuyển đổi cơ cấu kinh tế đã và đang mang lại khá nhiều thuận lợi, đời sống của 
người dân nông thôn được cải thiện. Theo đó, công trình nhà ở khu vực nông thông 
cũng được nâng lên đáng kể, nhà ở tại khu vực nông thôn phần lớn là các nhà kiên cố 
và bán kiên cố và hầu hết là do các hộ dân tự đầu tư xây dựng. Xen kẽ các kiểu nhà 
truyền thống của khu vực nông thôn bắc bộ là các kiểu nhà hiện đại với nhiều loại kiến 
trúc khác nhau. Tại các khu vực đường liên thôn, xã số lượng nhà có số tầng 2-3 tầng 
tương đối nhiều, tuy nhiên mật độ xây dựng vẫn chưa cao. 

Nhà ở khu vực nông thôn Huyện Kim Bảng 

Theo số liệu báo cáo từ các xã, hiện nay khu vực nông thôn Huyện Kim Bảng 
có 31.328 căn nhà, trong đó: số lượng nhà kiên cố là 31.328 căn; nhà bán kiên cố là 
1.350 căn; nhà thiếu kiên cố là 33 căn và không có nhà đơn sơ. Diện tích sàn trung 
bình của mỗi căn nhà là 75,3 m2 với tổng diện tích sàn là 2.359.497 m2; diện tích 
sàn bình quân là 21,8 m2/người. Diện tích sàn bình quân ở mức cao nhưng Số 
lượng các hộ có diện tích bình quân < 8m2 còn lớn ( khoảng 4.200 hộ), trong thời 
gian tới huyện Kim Bảng cần quan tâm hơn nữa đến việc phát triển nhà ở cho các 
đối tượng này. 

3.3.Hiện trạng  cơ sở hạ tầng huyện Kim Bảng 
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Mức độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của huyện Kim Bảng:  

- Tỷ lệ cấp nước sạch theo tiêu chuẩn: 28,69 %; 

- Tỷ lệ hệ thống thoát nước đã được hoàn thiện:  70 %; 

- Tỷ lệ đường giao thông đã được bê tông, nhựa hóa: 100 %; 

- Tỷ lệ các hộ được cấp điện: 100 %; 

- Tỷ lệ các cụm dân cư có điểm thu gom rác thải: 100 %; 

- Tỷ lệ các xã, thị trấn có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia: 100 %; 

- Tỷ lệ các xã, thị trấn có hệ thống trường giáo dục đạt tiêu chuẩn: 100 %; 

- Tỷ lệ các xã, thị trấn có điểm văn hóa theo tiêu chuẩn: 64,75 %; 

- Tỷ lệ các xã, thị trấn có hệ thống chợ, thương mại đạt tiêu chuẩn: …. %. 

Nhìn chung, cơ sở hạ tầng tại huyện Kim Bảng tương đối hoàn thiện. Nhưng 
vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Tính cho tới thời điểm hiện tại mới chỉ có 8 xã 
được xử dụng nước sạch, chưa có nước sạch được cung cấp từ hệ thống chung. 
Người dân vẫn chủ yếu sử dụng nước từ các giếng khơi. Chưa có quy hoạch hệ 
thống thoát nước mưa, nước thải. Do phần lớn diện tích mặt ao, hồ bị san lấp mặt 
bằng để chuyển đổi mục đích sử dụng đất dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường 
tại các điểm dân cư, xóm làng. Hạng mục này cần phải xây dựng gấp rút, kịp thời 
trong thời gian tới. Bên cạnh đó, hệ thống chợ thương mại, dịch vụ cũng cần được 
quan tâm đầu tư hơn nữa, nhằm thúc đẩy phát triển thương mại trong vùng.  

3.4. Công tác phát triển nhà ở trên địa bàn huyện Kim Bảng 

a) Công tác phát triển nhà ở thương mại, khu tái định cư 

Trên địa bàn huyện Kim Bảng hiện nay có 5 dự án tái định cư, chủ yếu trong 
số đó phục vụ các mục đích dân sinh như dự án phục vụ nâng cấp quốc lộ 38 xã 
Nhật Tựu, xã Đại Cương... với tổng quy mô là 19,8 ha và đáp ứng nhu cầu nhà ở 
cho 659 người. Các dự án này đang được gấp rút triển khai và hoàn thành, giúp 
người dân ổn định chỗ ở và sản xuất. 

b) Công tác phát triển nhà ở xã hội 

Sau 5 năm triển khai việc hỗ trợ nhà ở cho đối tượng người nghèo (theo quyết 
định số 167/2008/QĐ-TTg), huyện Kim Bảng đã có những kết quả như sau: đã có 
207 hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở với tổng nguồn vốn là 5.166,8 triệu đồng. 

Thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về hỗ trợ 
người có công với cách mạng về nhà ở. UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban 
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chuyên môn, rà soát, thẩm định, tổng hợp toàn bộ các đối tượng người có công với 
cách mạng cần được hỗ trợ về nhà ở . Hiện nay có 1.095/4.857 đối tượng cần hỗ trợ 
tuy nhiên dự án này vẫn chưa thể triển khai do chưa nhận được nguồn kinh phí hỗ 
trợ từ cấp trên cùng với đó công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành còn chậm trễ, 
thiếu đồng bộ. 

Hiện nay trên địa bàn huyện chưa có nhà công vụ, nhà ở cho công nhân và nhà 
cho người thu nhập thấp do hiện nay chưa có nhu cầu. Trong thời gian tới, cần có 
những hoạt động dự báo, xây dựng chính sách cho các đối tượng có nhu cầu về nhà 
công vụ, nhà trọ cho công nhân, nhà thu nhập thấp trong tương lai. 

4. Huyện Thanh Liêm 

4.1. Số liệu cơ bản 

- Tổng dân số: 113.485 người; 

- Bình quân nhân khẩu: 3,01 người/hộ; 

- Diện tích nhà ở: 2.423.362 m2; Diện tích bình quân; 21,4 m2/người; 

- Nhà kiên cố: 36.464 căn; 

- Nhà bán kiên cố: 1.600 căn; 

- Nhà thiếu kiên cố: 38 căn; 

- Nhà đơn sơ: không có; 

- Đơn vị hành chính: 1 thị trấn và 16 xã. 

Huyện Thanh Liêm nằm ở phía Tây Nam của tỉnh. Huyện có địa hình chia 
thành hai vùng rõ rệt, phía tây và vùng núi đá vôi có nhiều điểm cao và hang động 
đẹp thuận lợi cho việc phát triển du lịch và ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây 
dựng. Phía đông là dãy đồi núi đất xen kẽ vùng đồng bằng với khí hậu mang đặc 
điểm của vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, thuận lợi cho trồng trọt và chăn 
nuôi. 

4.2. Hiện trạng nhà ở tại huyện Thanh Liêm 

a) Khu vực đô thị: 

Nhà ở khu vực thị trấn Kiện Khê phần lớn phát triển dọc theo các trục đường 
giao thông. Khu vực trung tâm thị trấn tương đối sầm uất, đây là khu vực trung tâm 
dịch vụ, thương mại phục vụ địa bàn huyện vì thế người dân có điều kiện kinh tế để 
xây dựng, cải tạo nhà ở, thương thì nhà ở tại khu vực này được xây dựng 2-3 tầng 
và phần lớn là nhà kiên cố. Các khu vực kém phát triển hơn, tồn tại nhiều ngôi nhà 
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cũ( thấp tầng, mái ngói hoặc mái bằng) có chất lượng và quy mô kém hơn nhiều so 
với nhà mặt phố. 

Tại các khu dân cư cũ, tồn tại nhiều ngôi nhà xây dựng theo tính tự phát, 
không theo quy hoạch, bám dọc theo hai bên bờ sông. Làm mất cảnh đi quan khu 
vực ven sông, đồng thời gây ô nhiễm môi trường. 

Nhà ở tại thị trấn Kiện Khê 

Theo số liệu điều tra, khảo sát thì hiện nay trên địa bàn thị trấn Kiện Khê có 
3.061 căn nhà, trong đó: 2.963 căn là nhà kiên cố; 98 căn là nhà bán kiên cố. Tổng 
diện tích sàn là 225.350 m2; diện tích sàn trung bình của mỗi căn nhà là 73,0 m2; 
diện tích bình quân là 23,4 m2/người. 

b) Khu vực nông thôn: 

Khu vực nông thôn Huyện Thanh Liêm gồm có 16 xã. Trong cơ cấu kinh tế 
của huyện thì nông nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ lớn. Nhà ở dân cư tại khu vực nông thôn 
trên địa bàn huyện chủ yếu tập trung tại các thôn, xóm, phần lớn đều là các nhà 1 
tầng kiên cố hoặc bán kiên cố và được làm bằng mái ngói hoặc mái bằng. Kiến trúc 
nhà ở tại khu vực này vẫn giữ những nét truyền thống (nhà ngang 3 gian hoặc 5 
gian) có vườn, kết hợp với không gian sản xuất, được xây dựng trên mảnh đất do 
cha ông để lại. 

Ngày nay, với sự chuyển dịch của cơ cấu kinh tế, tại khu vực nông thôn huyện 
Thanh Liêm, ngày càng có nhiều nhà được xây dựng theo lối hiện đại với chiều cao 
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từ 2-3 tầng kiên cố. Cũng giống như các khu vực nông thôn khác trên địa bàn tỉnh 
Hà Nam các ngôi nhà này chủ yếu tập trung tại các trục đường chính liên thôn, liên 
xã. 

Nhà ở khu vực nông thôn Huyện Thanh Liêm 

Trên địa bàn nông thôn huyện Thanh Liêm hiện nay có 34.885 ngôi nhà, trong 
đó 35.041 căn là nhà kiên cố; 1.507 căn là nhà bán kiên cố; 38 căn là nhà thiếu kiên 
cố và không có nhà đơn sơ. Tổng số diện tích sàn là 2.214.799 m2; diện tích sàn 
trung bình của mỗi căn nhà là 62,8 m2; diện tích bình quân là 21,2 m2/người. 

4.3. Hiện trạng cơ sở hạ tầng tại huyện Thanh Liêm 

Mức độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của huyện Thanh Liêm:  

- Tỷ lệ cấp nước sạch theo tiêu chuẩn: 39,1 %; 

- Tỷ lệ hệ thống thoát nước đã được hoàn thiện:  0 %; 

- Tỷ lệ đường giao thông đã được bê tông, nhựa hóa: 100 %; 

- Tỷ lệ các hộ được cấp điện: 100 %; 

- Tỷ lệ các cụm dân cư có điểm thu gom rác thải: 100 %; 

- Tỷ lệ các xã, thị trấn có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia: 90,39 %; 

- Tỷ lệ các xã, thị trấn có hệ thống trường giáo dục đạt tiêu chuẩn: 100 %; 

- Tỷ lệ các xã, thị trấn có điểm văn hóa theo tiêu chuẩn: 100 %; 

- Tỷ lệ các xã, thị trấn có hệ thống chợ, thương mại đạt tiêu chuẩn: 7,58 %. 
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Giống như các khu vực nông thôn khác trong tỉnh, hạng mục cấp nước sạch và 
hạng mục thoát nước vẫn còn rất thấp. Hiện nay trên địa bàn huyện Thanh Liêm có 
tới 10 xã không có hệ thống cấp nước sạch hoặc nếu có thì cũng rất thấp, người dân 
tại các xã này vẫn chủ yếu sử dụng nguồn nước ngầm tại các giếng khơi, giếng 
khoan hay ao, hồ. Nhiều cụm dân cư chưa có hệ thống thoát nước thải theo tiêu 
chuẩn. Nước thải từ các hộ dân được dẫn ra ao, hồ, đồng ruộng gây ô nhiễm môi 
trường, nguồn nước mặt. Bên cạnh đó, nhiều cụm dân cư chưa có điểm văn hóa và 
các khu chợ phục vụ nhu cầu thương mại cho người dân.  

4.4. Công tác phát triển nhà ở trên địa bàn huyện Thanh Liêm 

a) Công tác phát triển nhà ở thương mại, khu tái định cư 

Loại hình nhà ở thương mại trên địa bàn huyện Thanh Liêm hiện vẫn còn ít và 
đang trong quá trình xây dựng. Tính đến thời điểm này, tại đây mới chỉ có một dự 
án nhà ở thương mại là dự án xây dựng Khu đô thị Hưng Hòa, tại xã Thanh Phong, 
huyện Thanh Liêm, do Công ty cổ phần Hưng Hòa làm chủ đầu tư. Hiện dự án vẫn 
đang trong quá trình đầu tư, xây dựng. 

 Các dự án nhà ở tái định cư trên địa bàn huyện Thanh Liêm vẫn còn ít, và 
cũng chỉ dừng lại ở việc cấp đất để tái định cư. 

b) Công tác phát triển nhà ở xã hội 

Sau 5 năm triển khai việc hỗ trợ nhà ở cho đối tượng người nghèo (theo Quyết 
định số 167/2008/QĐ-TTg), huyện Thanh Liêm đã có những kết quả như sau: đã có 
991 hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở với tổng nguồn vốn là 7.135,2 triệu đồng. Và 
đang tiếp tục rà soát kiểm tra hiện trạng, lập danh sách, báo cáo Uỷ ban nhân tỉnh 
và Sở Xây dựng. Ngoài ra, huyện cũng đã rà soát và lập danh sách 2.218 hộ cận 
nghèo trên địa bàn huyện. 

Thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng (theo Quyết định số 
22/QĐ-TTg) hiện nay đang triển khai thực hiện: Tổng số hộ trong diện được hỗ trợ 
là 1.631 hộ; trong đó xây mới : 787 hộ, sửa chữa: 844 hộ. Trong năm 2014, tiến 
hành rà soát, kiểm tra, hỗ trợ để xây mới cho 300 đối tượng với mức hỗ trợ là 40 
triệu đ/căn nhà , tổng số tiền hỗ trợ là 12 tỷ đồng . 

Có thể thấy công tác hỗ trợ cho người nghèo và người có công đã và đang 
được UBND huyện Thanh Liêm thực hiện tương đối tốt nhưng vẫn còn hạn chế 
trong việc phối hợp không nhất quán, chồng chéo gây ảnh hưởng đến tiến độ công 
việc. 

Cũng giống như huyện Kim Bảng, hiện nay trên địa bàn huyện Thanh Liêm chưa 
có nhà công vụ, nhà ở cho công nhân và nhà cho người thu nhập thấp do hiện nay 
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chưa có nhu cầu. Trong thời gian tới, cần có những hoạt động dự báo, xây dựng chính 
sách cho các đối tượng có nhu cầu về nhà công vụ, nhà trọ cho công nhân, nhà thu 
nhập thấp trong tương lai. 

5. Huyện Bình Lục 

5.1. Số liệu cơ bản 

- Tổng dân số: 133.180 người; 

- Bình quân nhân khẩu: 3,00 người/hộ; 

- Diện tích nhà ở: 2.684.214 m2; Diện tích bình quân; 20,2 m2/người; 

- Nhà kiên cố: 41.660 căn; 

- Nhà bán kiên cố: 2.007 căn; 

- Nhà thiếu kiên cố: 848 căn; 

- Nhà đơn sơ: 90 căn; 

- Đơn vị hành chính: 1 thị trấn và 18 xã. 

 Bình Lục là một huyện nông nghiệp, nằm ở phía đông của tỉnh Hà Nam, giáp 
với tỉnh Nam Định, cách thành phố Nam Định 15 km theo trục quốc lộ 21A. Trong 
những năm qua tình hình kinh tế - xã hội của huyện đã có những bước phát triển 
khá vững chắc. Năng suất lúa đạt gần 11 tấn/ha/năm. Tiểu thủ công nghiệp làng 
nghề được duy trì và mở rộng. Hiện nay huyện đang phát triển nhiều trang trại sản 
xuất đa canh và trang trại chăn nuôi, đặc biệt là phát triển các làng chăn nuôi tập 
trung với quy mô lớn đảm bảo các yếu tố vệ sính môi trường. Đặc biệt Bình Lục là 
huyện có các di tích lịch sử - văn hóa như: trống đồng Ngọc Lũ, đền thờ danh nhân 
Nguyễn Khuyến, có núi Nguyệt Hằng, sông Châu Giang… trong tương lai sẽ là các 
điểm du lịch hấp dẫn. 

5.2. Hiện trạng nhà ở tại huyện Bình Lục 

a) Khu vực đô thị: 
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Cũng giống như các thị trấn huyện lỵ khác, nhà ở mặt phố tại đây phát triển 
đều và dàn trải tại các khu vực trung tâm dịch vụ, thương mại của thị trấn và nằm 
dọc theo các tuyến đường chính như quốc lộ 21; tỉnh lộ 974. Nhà ở tại các tuyến 
phố này tương đối nhiều, thường có quy mô khoảng 1 đến 3 tầng, có cấu trúc kiên 

cố. Với nhiều hình thức khác nhau, không có sự đồng bộ, tạo cảm giác lộn xộn tại 
một thị trấn đang phát triển. 

Nhà ở tại thị trấn Bình Mỹ 

Theo số liệu thu thập được, hiện nay trên địa bàn thị trấn Bình Mỹ có 1.794 
căn nhà, trong đó có 1.705 căn là nhà kiên cố; 78 căn là nhà bán kiên cố; 11 căn là 
nhà thiếu kiên cố; không có nhà đơn sơ. Diện tích trung bình của mỗi căn là 73,6 
m2. Tổng diện tích sàn là 132.035 m2; diện tích bình quân là khoảng 22.8 m2/ 
người. 

b) Khu vực nông thôn. 

Khu vực nông thôn huyện Bình Lục gồm có 18 xã. Là một huyện nông nghiệp 
của tỉnh Hà Nam nên dân cư tại đây hầu hết vẫn tập trung tại các thôn, xóm xen kẽ 
với đồng ruộng. Nhà ở tại đây vẫn mang những nét đặc trưng của nhà ở nông thôn 
Bắc bộ. Nhà ở chủ yếu tại đây là nhà thấp tầng với mái tôn hoặc mái ngói được xây 
dựng bán kiên cố, có sân, vườn kết hợp trồng trọt, chăn nuôi. Bên cạnh những ngôi 
nhà thấp tầng là những ngôi nhà cao 2-3 tầng được xây dựng kiên cố, tuy nhiên số 
lượng này vẫn chưa nhiều. 
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Tại các trục đường liên thôn, liên xã hay các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ như tuyến 
21A, xuất hiện nhiều nhà có quy mô 2-3 tầng có kết cấu kiên cố, kết hợp vừa ở, vừa 
kinh doanh. Tuy nhiên mật độ xây dựng vẫn chưa cao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà ở khu vực nông thôn huyện Bình Lục 

Tại khu vực nông thôn của Huyện Bình lục có 42.810 căn nhà. Trong đó: 
39.947 căn là nhà kiên cố; 1.930 căc là nhà bán kiên cố; 842 căn là nhà thiếu kiên 
cố; nhà đơn sơ là 90 căn. Tổng diện tích sàn là 2.552.179 m2. Diện tích bình quân 
là 20,0 m2/ người 

5.3. Hiện trạng cơ sở hạ tầng 

Mức độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của huyện Bình Lục:  

- Tỷ lệ cấp nước sạch theo tiêu chuẩn: 51,59 %; 

- Tỷ lệ hệ thống thoát nước đã được hoàn thiện:  37,05 %; 

- Tỷ lệ đường giao thông đã được bê tông, nhựa hóa: 89,42 %; 

- Tỷ lệ các hộ được cấp điện: 100 %; 

- Tỷ lệ các cụm dân cư có điểm thu gom rác thải: 64,69 %; 

- Tỷ lệ các xã, thị trấn có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia: 75,52 %; 

- Tỷ lệ các xã, thị trấn có hệ thống trường giáo dục đạt tiêu chuẩn: 78,16 %; 

- Tỷ lệ các xã, thị trấn có điểm văn hóa theo tiêu chuẩn: 60,08 %; 
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- Tỷ lệ các xã, thị trấn có hệ thống chợ, thương mại đạt tiêu chuẩn: 49,08 %. 

Cơ sở hạ tầng tại khu vực đô thị và khu vực nông thôn huyện Bình Lục có sự 
chênh lệch lớn so với khu vực đô thị. Ngoài hạng mục về bê tông, nhựa hóa giao 
thông và hạng mục cấp điện đã được đảm bảo thì các hạng mục khác tại nhiều xã 
vẫn còn kém và chưa đạt tiêu chuẩn. Nhiều xã chưa có hệ thống cấp nước sach, 
người dân tại đây vẫn sử dụng nguồn nước ngầm để phục vụ sinh hoạt cũng như 
sản xuất. Hệ thống thoát nước cũng còn thấp, tỷ lệ tại các xã có hệ thống thoát nước 
đạt tiêu chuẩn cũng chỉ khoảng từ 20% đến 45%. Nhiều xã không có điểm văn hóa, 
trạm y tế theo tiêu chuẩn. Hiện tại mới chỉ có 15 chợ tại khu vực nông thôn, nhưng 
chỉ có 4/15 chợ là đạt chuẩn.  

5.4. Công tác phát triển nhà ở trên địa bàn huyện Bình Lục 

a) Công tác phát triển nhà ở thương mại, khu tái định cư 

Do là huyện nông nghiệp; đời sống nhân dân dựa chủ yếu và trồng trọt, chăn 
nuôi, thu nhập thấp nên việc đầu tư xây dựng còn hạn chế. Các dự án nhà ở thương 
mại trên địa bàn huyện Bình Lục vẫn còn hạn chế. Tính đến hết 31/12/2013, tại đây 
mới chỉ có một dự án nhà ở thương mại đang được đầu tư, xây dựng là dự án Khu 
nhà ở phía Tây thị trấn Bình Mỹ do Công ty trách nhiệm hữu han Hải Vượng làm 
chủ đầu tư. 

 Các dự án tái định cư của huyện Bình Lục vẫn còn rất ít, mới chỉ hỗ trợ cho 
43 hộ trong đó không xây dựng nhà ở mà chỉ cấp đất hỗ trợ tái định cư. 

b) Công tác phát triển nhà ở xã hội 

Tuy là một huyện nông nghiệp, đời sống nhân dân còn khó khăn nhưng 
UBND huyện Bình Lục đã cố gắng hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng người nghèo 
(theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg), tính đến nay huyện đã hỗ trợ cho 326 hộ 
trên tổng số 415 hộ trên địa bàn huyện.  

Việc hỗ trợ nhà ở cho đối tượng là người có công (theo Quyết định số 22/QĐ-
TTg) và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vẫn đang trong quá trình 
triển khai. 

Việc hỗ trợ cho các đối tượng nêu trên còn gặp nhiều khó khăn do nguồn vốn 
còn hạn hẹp, công tác tiến hành còn nhiều bất cập như thiếu nhất quán, chồng chéo 
dẫn đến việc triển khai còn chậm. 

Ngoài ra, một số loại hình nhà ở xã hội khác như nhà ở cho sinh viên; công 
nhân; cán bộ công chức, viên chức hay người thu nhập thấp vẫn chưa xuất hiện trên 
địa bàn huyện do các đối tượng nêu trên vẫn chưa có nhu cầu.  
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6. Huyện Lý Nhân 

6.1. Số liệu cơ bản 

- Tổng dân số: 172.238 người; 

- Bình quân nhân khẩu: 3,83 người/hộ; 

- Diện tích nhà ở: 3.425.164 m2; Diện tích bình quân: 19,9 m2/người; 

- Nhà kiên cố: 42.025 căn; 

- Nhà bán kiên cố: 1.686 căn; 

- Nhà thiếu kiên cố: 621 căn; 

- Nhà đơn sơ: 45 căn; 

- Đơn vị hành chính: 1 thị trấn và 22 xã. 

Huyện Lý Nhân nằm ở hướng Đông của tỉnh Hà Nam, trên hữu ngạn sông 
Hồng. Phía bắc giáp ranh với huyện Duy Tiên, phía tây có dòng sông Châu Giang 
làm đường phân ranh với huyện Bình Lục, còn phía đông, đối diện với tỉnh Thái 
Bình bên tả ngạn sông Hồng dọc suốt chiều dài của huyện. Lý Nhân là huyện thuần 
nông có quỹ đất nông nghiệp dồi dào, có nguồn khoáng sản phục vụ cho ngành 
công nghiệp và vật liệu xây dựng, đồng thời cũng là vùng có nhiều tiềm năng phát 
triển du lịch thắng cảnh và du lịch sinh thái.  

6.2. Hiện trạng nhà ở tại huyện Lý Nhân 

a) Khu vực đô thị: 

Nhà ở tại thị trấn Vĩnh Trụ tập trung khá nhiều dọc hai bên đường chính của 
thị trấn. Đồng thời đây cũng là khu trung tâm dịch vụ, thương mại của huyện. Vì 
thế điều kiện kinh tế của các hộ dân khu vực này thường khá hơn các khu vực khác, 
nhà cửa được chỉnh trang nhiều hơn. Nhà phổ biến có quy mô từ 2 đến 3 tầng được 
xây dựng kiên cố. 

ngoài khu vực này, nhà ở ven đường và nhà trong ngõ, xóm còn kém phát 
triển, thưa thớt hơn với sự xen kẽ đất trống, đất vườn, đất ruộng. Nhà ở tại khu vực 
này thường là nhà một tầng, mái bằng, nhà bán kiên cố, thường có sân vườn. mô 
hình nhà biệt thự, nhà chia lô vẫn chưa phát triển tại đây. 

 

 

 



 

52 
 

Nhà ở tại thị trấn Vĩnh Trụ 

Hiện nay, theo số liệu thống kê được, có 1.422 ngôi nhà trên địa bàn thị trấn, 
trong đó: có 1.369 căn là nhà kiên cố; 38 căn là nhà bán kiên cố; 14 căn là nhà thiếu 
kiên cố và không có nhà đơn sơ. Tổng diện tích sàn là 116.238 m2, diện tích sàn 
trung bình của mỗi căn là 81,8 m2, diện tích bình quân 21,8 m2/người.  

b) Khu vực nông thôn 

Khu vực nông thôn huyện Lý Nhân gồm có 22 xã. Là một huyện thuần nông 
nên nhà ở tại đây vẫn giữ những nét truyền thống: tập trung chủ yếu tại các thôn, 
xóm xen kẽ đồng ruộng; nhà ở tại đây chủ yếu là các nhà thấp tầng kiên cố hặc bán 
kiên cố, lợp mái ngói, mái bằng. Kết hợp không gian sản xuất trong khuôn viên đất 
ở.  Tại các trục đường chính liên thôn, xã xuất hiện nhiều nhà kiên cố 2-3 tầng tuy 
nhiên số lượng vẫn còn hạn chế. 

 

Nhà ở khu vực nông thôn huyện Lý Nhân 
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Khu vực nông thôn của huyện Lý Nhân có 42.955 căn nhà, trong đó: 40.655 
căn là nhà kiên cố; 1.469 căn là nhà bán kiên có; 607 căn là nhà thiếu kiên cố và 45 
căn là nhà đơn sơ. Tổng diện tích sàn là 3.308.927 m2, diện tích sàn trung bình mỗi 
căn là 77,0 m2. Diện tích bình quân là 19,8 m2/ người.  

6.3. Hiện trạng cơ sở hạ tầng 

Mức độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của huyện Lý Nhân:  

- Tỷ lệ cấp nước sạch theo tiêu chuẩn: 50,69 %; 

- Tỷ lệ hệ thống thoát nước đã được hoàn thiện:  53,59 %; 

- Tỷ lệ đường giao thông đã được bê tông, nhựa hóa: 90,14 %; 

- Tỷ lệ các hộ được cấp điện: 100 %; 

- Tỷ lệ các cụm dân cư có điểm thu gom rác thải: 100 %; 

- Tỷ lệ các xã, thị trấn có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia: 100 %; 

- Tỷ lệ các xã, thị trấn có hệ thống trường giáo dục đạt tiêu chuẩn: 66,67 %; 

- Tỷ lệ các xã, thị trấn có điểm văn hóa theo tiêu chuẩn: 100 %; 

- Tỷ lệ các xã, thị trấn có hệ thống chợ, thương mại đạt tiêu chuẩn: 84,65 %. 

Cơ sở hạ tầng tại thị trấn Vĩnh Trụ tương đối hoàn thiện. Nhưng tại các xã lại 
có sự phân hóa, không đồng đều. Nhiều xã còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế như 
xã Đạo Lý, xã Nhân Khang, Nhân Hưng... Cở sở hạ tầng tại đây vẫn còn rất thấp. 
Tại các xã này đều chưa có hệ thống cấp nước sạch phục vụ cho sản xuất cũng như 
sinh hoạt; hạ tầng thoát nước hầu hết còn thấp, được xây dựng mang tính tự phát. 
Bên cạnh đó, các hạng mục như y tế, thu gom rác thải, giáo dục, văn hóa, thương 
mại cũng chưa được đảm bảo, ảnh hưởng đến đời sống vật chất cũng như tinh thần 
của người dân tại các khu vực này. 

6.4. Công tác phát triển nhà ở trên địa bàn huyện Lý Nhân 

a) Công tác phát triển nhà ở thương mại, khu tái định cư 

Cũng là một huyện nông nghiệp như Bình Lục nên mô hình nhà ở thương mại 
tại nơi đây cũng chưa phát triển. Hiện nay, huyện Lý Nhân mới chỉ có 1 dự án nhà 
ở thương mại và đang trong quá trình đầu tư xây dựng là dự án xây dựng Khu nhà 
ở thị Trấn Vĩnh Trụ (xã Đồng Lý) và do công ty Hà Phương làm chủ đầu tư. 

 Dự án tái định cư trên địa bàn huyện Lý Nhân mới có ít và còn nhiều hạn chế, 
việc hỗ trợ tái định cư tại đây cũng chỉ dừng lại ở việc cấp đất tái định cư cho người 
dân. 
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b) Công tác phát triển nhà ở xã hội 

Tính đến nay Huyện Lý Nhân đã thực hiện hỗ trợ cho 358 hộ nghèo (theo 
Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg) và đang tiếp tục kiểm tra, ra soát, lên kế hoạch 
hỗ trợ tiếp cho 381 hộ theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015. 

Công tác hỗ trợ cho người có công (theo Quyết định sô 22/QĐ-TTg) và người 
có hoàn cảnh khó khăn vẫn đang chờ nguồn kinh phí để tiến hành triển khai. 

Theo số liệu báo cáo, thống kê từ các xã, thị trấn. Hiện nay huyện Lý Nhân có  
41 người có thu nhập thấp và 1.542 người là cán bộ công chức, viên chức có nhu 
cầu về nhà ở. Tuy nhiên, huyện Lý Nhân vẫn chưa có chính sách phát triển nhà cho 
các đối tượng xã hội này. Đây là một điểm hạn chế trong công tác phát triển nhà 
trên địa bàn huyện. 

Công tác phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên; công nhân vẫn chưa được 
triển khai do các đối tượng này chưa có nhu cầu. 

III. THỰC TRẠNG NHÀ Ở THEO CÁC NHÓM ĐỐI TƯỢNG XÃ HỘI 

Theo Quyết định số 2127/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 
duyệt chiến lược nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 thì các 
nhóm đối tượng được hỗ trợ về nhà ở bao gồm 8 nhóm đối tượng. Thực trạng của 
các nhóm đối tượng này như sau: 

1. Thực trạng nhà ở của các hộ nghèo  

Theo số liệu báo cáo từ các địa phương, trên địa bàn tỉnh có 15.343 hộ nghèo 
theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2011-2015. Trong đó có 2.123 hộ cần được hỗ trợ 
về nhà ở. Các đối tượng này chủ yếu phải sống trong nhưng ngôi nhà cũ nát, sập sệ, 
cơ sở hạ tầng yếu kém. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và chất lượng 
cuộc sống của chính những đối tượng trên. 

Kể từ năm 2009, tỉnh đã tích cực triển khai Đề án hỗ trợ người nghèo về nhà ở 
theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 và Quyết định số 67/2010 
của Thủ tướng Chính Phủ. Đến năm 2013 tỉnh đã hỗ trợ cho 2.510 hộ nghèo theo 
QĐ 167/TTg. . Với phương châm “Nhà nước, tỉnh ủng hộ, gia đình thực hiện xây 
dựng, cộng đồng giúp đỡ” cùng với công tác tuyên truyền, đưa ra các văn bản chỉ 
đạo các địa phương nâng cao tình thần trách nhiệm, thực hiện và đôn đốc kiểm tra 
phê duyệt các đối tượng là hộ nghèo trên địa bàn của đơn vị mình như Quyết định 
số 613/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án hỗ trợ người nghèo vè nhà ở tỉnh Hà 
Nam; Quyết định số 771/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban điều phối thực hiện 
Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh Hà Nam… 
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Nhìn chung, chất lượng nhà ở được xây dựng mới đảm bảo và vượt hơn chỉ 
tiêu đề ra, thiết kế phù hợp công năng sử dụng và môi trường, với kết cấu khá bền 
vững, chất liệu đảm bảo: nền cứng, khung cứng, mái cứng, tuổi thọ trung bình cao 
và quy mô nhà ở đa số được xây dựng lớn hơn diện tích tối thiểu là 27 m2. 

Tuy nhiên, theo chuẩn nghèo mới, số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã tăng lên, 
nhiều hộ nghèo vẫ còn khó khăn về nhà ở. Hiện nay, tỉnh vẫn đang tiếp túc rà soát, 
kiểm tra, lên danh sách các hộ nghèo và cận nghèo để lên kế hoạch hỗ trợ trong 
thời gian tới. 

Bảng 03: Thực trạng nhà ở cho các đối tượng là hộ nghèo 

Stt Đơn vị hành 
chính 

Tổng số hộ 
nghèo theo 

chuẩn nghèo 
mới giai đoạn 

2011 - 2015  
(hộ) 

Tổng số hộ 
cận nghèo 
theo chuẩn 
nghèo mới 
giai đoạn 

2011 - 2015  
(hộ) 

Số hộ nghèo 
đã được hỗ 
trợ nhà ở 
theo QĐ 

167/TTg (hộ) 

Số hộ nghèo 
cần được hỗ 

trợ nhà ở 
theo chuẩn 
nghèo mới 
giai đoạn 

2011 - 2015 
(hộ)                    

  Toàn tỉnh 15.343 14.979 2.510 2.123 
1 Thành phố Phủ Lý 1.904 1.476 118 133 
2 Huyện Duy Tiên 2.123 2.072 557 612 
3 Huyện Kim Bảng 1.842 1.756 209 124 
4 Huyện Thanh Liêm 2.001 2.218 870 280 
5 Huyện Bình Lục 4.427 4.907 398 577 
6 Huyện Lý Nhân 3.046 2.550 358 397 

2. Thực trạng nhà ở cho đối tượng chính sách, người công với Cách mạng 

Trong những năm qua, chính sách đối với người có công được tỉnh triển khai 
sâu rộng và đạt được những kết quả quang trọng cơ bản và toàn diện. Từ khi tái lập 
tỉnh (1997) đến nay, tỉnh đã xây tặng được 570 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình 
chính sách khó khăn về nhà ở, sửa chữa 1.571 căn nhà ở cho người có công. Bên 
cạnh đó, tỉnh đã vận động xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình 
nghĩa cho các gia đình có công cách mạng công. Các chương trình đã tạo thành sức 
mạnh tổng hợp, tạo điều kiện giúp các gia đình vươn lên trong cuộc sống, góp phần 
giữ vững trật tự an toàn xã hội ở địa phương. 

Theo nguồn số liệu báo cáo tổng hợp của các huyện, thành phố và thị xã, tính 
đến 31/12/2013, số lượng hộ chính sách, hộ có công trên địa bàn tỉnh Hà Nam là 
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72.838 hộ, số hộ cần hỗ trợ về nhà ở năm 2013 và 2014 là 7.171 hộ (2). Trong đó 
xây mới 2.337 hộ và sửa chữa 4.834 hộ.  Nhà ở của nhóm đối tượng này mang đặc 
điểm chung là nhà ở kém chất lượng, đa số là nhà tạm, hoặc nhà cấp 4. Với những 
kết quả đã đạt được trong thời gian qua cùng nhu cầu về nhà ở cần sửa chữa và xây 
dựng mới phát sinh trong thời gian tới, tỉnh cùng các cấp chính quyền cần tiếp tục 
phát huy vai trò lãnh đạo hỗ trợ phát triển nhà ở cho nhóm đối tượng này trong thời 
gian tới. 

Bảng 04: Thực trạng nhà ở của người có công với cách mạng 

STT Đơn vị hành chính                                         

Hộ chính sách, hộ có công 

 Tổng số hộ chính 
sách, có công (hộ)  

Số hộ cần hỗ trợ về 
nhà ở (hộ) 

Toàn tỉnh 72.838 9.665 
1 Thành phố Phủ Lý 18.564 1.921 
2 Huyện Duy Tiên 14.280 1.605 
3 Huyện Kim Bảng 4.671 1.090 
4 Huyện Thanh Liêm 4.473 1.855 
5 Huyện Bình Lục 22.277 1.779 
6 Huyện Lý Nhân 8.574 1.416 

3. Thực trạng nhà ở cho công nhân tại các khu, cụm công nghiệp  

Theo số liệu báo cáo, tính đến 31/12/2013 trên địa bàn tỉnh Hà Nam có nhiều 
khu – cụm công nghiệp với quy mô diện tích đất quy hoạch là 4.150,8 ha. Trong 
đó, tổng diện tích đã triển khai được tính đến hết năm 2013 là 1.121,3 ha. Số lượng 
công nhân lao động tại các khu - cụm công nghiệp tính đến thời điểm hiện tại là 
40.068 người. Trong đó có 15.360 người có nhu cầu về nhà ở. Hiện nay, trên địa 
bàn tỉnh mới có 1 dự án nhà ở cho công nhân tại KCN Tây Nam Phủ Lý đáp ứng 
cho 96 công nhân có nhu cầu. Như vậy, số lượng nhà ở công nhân còn rất ít và 
chưa đáp ứng được nhu cầu về nhà ở cho công nhân tại các khu - cụm công nghiệp. 

Thực tế cho thấy, vấn đề nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp trên địa 
bàn tỉnh Hà Nam vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Hầu hết quy hoạch sử dụng 
đất của các khu công nghiệp không có phần đất dành cho xây dựng nhà ở phục vụ 
công nhân. Những người có nhu cầu về nhà ở chủ yếu đều phải thuê nhà trọ trong 
các khu dân cư lân cận với diện tích chật chội và cơ sở hạ tầng thấp kém. Một phần 
                                                             
2 Nguồn:  Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 04/10/2013 của UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt Đề án hỗ trợ người 
có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
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là do lao động chủ yếu là người địa phương  không có nhu cầu về nhà ở. Mặt khác, 
các doanh nghiệp hiện nay đang sử dụng hình thức xe đưa đón người lao động tại 
các khu vực xa chỗ làm. Vì vậy, việc quy hoạch xây dựng nhà ở công nhân chưa 
được quan tâm. 

Bảng 05: Thực trạng nhà ở cho công nhân 

Stt 

Tên khu công 
nghiệp, khu chế 

xuất và cụm công 
nghiệp 

Diện tích đã TK và đất dự kiến                                  

Tổng 
số CN 
tính 
đến 
thời 
điểm 

hiện tại 
(người) 

Dự kiến số CN Dự kiến số CN có 
nhu cầu về nhà ở 

Tổng 
diện 
tích 
đất 

công 
nghiệp 

theo 
quy 

hoạch 
(ha) 

Đã 
triển 
khai 
đến 
hết 

năm 
2013 
(ha) 
(**)  

Đến 
năm 
2020 
(ha) 

Đến 
năm 
2030 
(ha) 

Đến 
năm 
2020 

(người) 

Đến 
năm 
2030 

(người) 

Đến 
năm 
2020 

(người) 

Đến 
năm 
2030 

(người) 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 

I Các KCN 3.637,2 921,8 1.877,2 3.717,2 34.288 79.419 162.219 22.144 46.984 

   KCN Đồng Văn I  221,2 190,3 221,2 221,2 10.015 11.641 11.641 3.306 3.306 

   KCN Đồng Văn II  320,0 283,0 320,0 320,0 13.019 14.721 14.721 3.852 3.852 

   KCN Châu Sơn  170,0 170,0 250,0 250,0 5.955 8.757 8.757 1.682 1.682 

   KCN Hòa Mạc  131,0 123,5 131,0 131,0 1.585 4.585 4.585 1.376 1.376 

   CCN Tây Nam TP 
phủ Lý  155,0 155,0 155,0 155,0 3.714 3.714 3.714 1.128 1.128 

   KCN Đồng Văn III  300,0 0,0 300,0 300,0 0 13.500 13.500 4.050 4.050 

   KCN Kim Bảng  300,0 0,0 300,0 300,0 0 13.500 13.500 4.050 4.050 

   KCN Liêm Cần - 
Thanh Bình  200,0 0,0 200,0 200,0 0 9.000 9.000 2.700 2.700 

   KCN ITAHAN  600,0     600,0     27.000   8.100 

   KCN Liêm Phong  200,0     200,0     9.000   2.700 

   KCN Thanh 
Nguyên  240,0     240,0     10.800   3.240 

   KCN Châu Giang  150,0     150,0     6.750   2.025 

   KCN Thanh Liêm  650,0     650,0     29.250   8.775 

 II   Cụm CCN  513,6 199,5 286,0 430,0 5.780         

   Phủ lý                    

   CCN -TTCN Nam 
Châu Sơn  19,0 13,0 13,0 13,0 546         
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   Kim Bảng                    

   Biên Hòa  7,2 5,2 5,0 5,0 231         

   Kim Bình  56,1 32,8 45,0 45,0 271         

   Thi Sơn  29,5 26,5     616         

   Làng nghề Nhật 
Tân  17,5 7,5     183         

   Lượng Lĩnh  10,0     10,0           

   Nhật Tựu  10,0     10,0           

   H. Duy Tiên                    
   Cầu Giát  20,9 13,2 35,0 35,0 1.176         
   Tiến Tân  16,0 7,6 8,0 8,0           

   Làng Nghề Ngọc 
Động  9,1 6,6 7,0 7,0 434         

   Làng nghề Nha xá  3,0   3,0 3,0           
   H. Thanh Liêm                    

   Làng Nghề Thanh 
Lưu  5,7 5,1 5,0 5,0 458       

  
   Thanh Hải  16,5 14,3 14,0 14,0 125         
   Kiên Khê  15,6 2,5 3,0 3,0           
   Kiên Khê I  56,2 8,0 45,0 45,0           
   Tây Thanh Hải  21,6     22,0           
   H. Lý NHân                    
   Hòa Hậu  7,9 6,7 8,0 8,0 669         
   Đông Lý  24,0     24,0           
   Nhân Mỹ  20,0     20,0           
   Bắc Lý  44,0     44,0           

   Làng nghề Nguyên 
Lý  2,0     2,0           

   H. Bình Lục                    
   Tiêu Động  10,0 12,0 10,0 10,0 191         
   BÌnh Lục  32,0 32,0 32,0 32,0 600         
   Bình Nghĩa  12,0     12,0           
   An Mỹ  47,8 6,5 42,0 42,0 280         
   Trung Lương      11,0 11,0           

4. Thực trạng nhà ở cho học sinh, sinh viên các tại trường đại học, cao 
đẳng, trung cấp, dạy nghề 

Bên cạnh việc quan tâm hỗ trợ các hộ nghèo về nhà ở, tỉnh cũng đã thực hiện 
các chính sách về nhà ở xã hội cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng,... Hiện 



 

59 
 

nay, tỉnh đã triển khai xây dựng 2 khu ký túc xá sinh viên với tổng vốn đầu tư xây 
dựng trên 54 tỷ đồng (mỗi tòa có hơn 50 phòng với diện tích trên 45m2 dành cho 8 
sinh viên/phòng). Bên cạnh đó, Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam cũng đã phê duyệt quy 
hoạch, dành đất sạch cho khu vực tập trung dành cho các trường đại học trên địa 
bàn tỉnh có diện tích trên 40ha, hiện nay các trường đang tiến hành xây dựng cơ sở 
hạ tầng. Đặc biệt, tỉnh đã phê duyệt đề án xây dựng khu đại học Nam Cao với quy 
mô 754ha trên địa bàn huyện Duy Tiên và thành phố Phủ Lý. Khu đại học gồm tổ 
hợp các cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực, cơ sở nghiên cứu khoa học 
và phát triển công nghệ; là một bộ phận của mạng lưới trường đại học, cao đẳng 
(Trường đại học phòng cháy chữa cháy, Thực nghiệm trường đại học xây dựng, 
Trường Cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội- cơ sở 3, trường Trung cấp cảnh sát 
nhân dân VI – cơ sở 1) 

Theo số liệu báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, tính đến 31/12/2013 trên địa 
bàn tỉnh có 8.023 sinh viên đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng, trong 
đó chỉ có 1.291 sinh viên đang được ở trong ký túc xá. Số lượng ký túc xá trên địa 
bàn tỉnh chưa đáp ứng được nhu cầu của sinh viên trong thời điểm hiện tại. 

Bảng 06: Thực trạng nhà ở cho sinh viên 

STT Tên trường 

Số SV 
tính 
đến 

31/12/2
013 

(người)  

Diện tích đất XD KTX  Hiện trạng KTX 
Dự kiến số HS, SV 
(tính riêng hệ chính 

quy) 

Tổng quỹ 
đất XD 

KTX theo 
quy hoạch 

(ha) 

Diện 
tích đất 
đã XD 
KTX 
(ha) 

Tổng diện 
tích KTX 
hiện có  
(m2 sàn) 

Số lượng 
HS, SV 
đang ở 

trong KTX 
(người) 

Đến 
năm 
2020 

Đến 
năm 
2030 

I Thành phố Phủ Lý 8.023 2,80 1,60 12.523 668 11.400 12.800 

1 Trường CĐ  y tế Hà 
Nam 1.658 0,10 0,10 11.553 600 2.000 2.500 

2 Trường CĐ phát thanh 
truyền hình 2.000     2.500 2.500 

3 Trường CĐSP Hà Nam 1.756 2,70 1,20 970 68 2.100 2.100 

4 
Trường TH Bưu chính 
viễn thông  
& công nghệ thông tin 

110     550 1.000 

5 Trường CĐ nghề Hà 
Nam 1.000     1.500 1.500 

6 Trường CĐ Thuỷ lợi 1.100  0,30 - - 2.000 2.000 
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7 Trường ĐH Công 
nghiệp 399     750 1.200 

II Huyện Duy Tiên 475 8,25 0,80 35.000 443 18.950 37.500 

8 ĐH Hà Hoa Tiên 475 2,60 0,80 35.000 443 750 1.100 

9 KĐT ĐH Nam Cao - 5,65 - - - 18.200 36.400 

III Huyện Kim Bảng 348 0,27 0,27 900 180 350 342 

10 Trường Trung cấp kỹ 
thuật mật mã 180 0,27 0,27 900 180 170 162 

11 
Trường Trung cấp nghề 
kinh tế kỹ thuật Hà Nam 
(Đào tạo lái xe) 

168 - - - - 180 180 

  Tổng cộng 8.846 11,32 2,67 48.423 1.291 30.700 50.642 

5.  Nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, trí thức, văn nghệ sỹ 

Tính đến ngày 31/12/2013, số lượng  cán bộ, công chức, viên chức, trí thức, 
văn nghệ sỹ trên địa bàn toàn tỉnh khoảng 12.063 người, trong đó có khoảng 4.222 
người có nhu cầu về nhà ở. Đây là một trong các nhóm đối tượng được quan tâm 
trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia. Trong thời gian tới, tỉnh cần tạo quỹ nhà 
ở xã hội để phù hợp với nhu cầu thiết thực của nhóm đối tượng này. 

Bảng 07: Thực trạng nhà ở cho cán bộ công chức, viên chức, văn nghệ sĩ 

STT Đơn vị hành chính                                         

Cán bộ công chức, viên chức, nhân sỹ, trí 
thức, văn nghệ sỹ 

Tổng số (người)  Số CB có nhu cầu 
về nhà ở  

Toàn tỉnh 12.063 4.222 
1 Thành phố Phủ Lý 1.996 699 
2 Huyện Duy Tiên 1.706 597 
3 Huyện Kim Bảng 1.900 665 
4 Huyện Thanh Liêm 1.905 667 
5 Huyện Bình Lục 2.237 783 
6 Huyện Lý Nhân 2.319 812 

6. Nhà ở công vụ 

Theo quy định của Luật Nhà ở, đối với cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan 
chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, nếu được điều động, luân 
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chuyển theo yêu cầu đến địa phương khác mà tại nơi đó không có nhà ở thì được bố 
trí cho thuê nhà ở công vụ trong thời gian đảm nhận công tác. 

Đặc thù cán bộ công nhân, viên chức làm việc tại các bộ máy, cơ quan, tổ chức 
trên địa bàn tỉnh Hà Nam phần lớn là người của địa phương. Bên cạnh đó, quãng 
đường di chuyển từ nhà đến nơi làm việc cũng không xa. Do vậy, hầu hết các địa 
phương không có nhu cầu xây dựng nhà công vụ.  

7. Nhà ở cho nhóm đối tượng xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

Tính đến 31/12/2013, trên địa bàn tỉnh có 1.206 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn, trong đó có 794 hộ có nhu cầu về nhà ở. Các đối tượng chính sách xã hội đặc 
biệt khó khăn đa số không có khả năng tự chăm lo cho cuộc sống, thu nhập thấp 
nên cần thiết phải có sự hỗ trợ, giúp đỡ từ cộng đồng và nhà nước để đảm bảo cho 
các đối tượng này có chỗ ở ổn định. 

Trong những năm qua, bên cạnh công tác phát triển kinh tế, tỉnh Hà Nam rất 
chú trọng công tác xóa đói giảm nghèo, tri ân hộ gia đình chính sách, hộ có công. 
Bên cạnh đó cùng với sự chung tay góp sức của cộng đồng, các doanh nghiệp, các 
cá nhân, các tổ chức từ thiện,... xây dựng, sửa chữa nhà tình thương, nhà tình nghĩa, 
nhà đại đoàn kết để đảm bảo chỗ ở cho các đối tượng. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh 
vẫn còn nhiều đối tượng chính sách xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (người 
tàn tật, người già cô đơn, người nhiễm chất độc da cam…) cần được sự quan tâm 
trong thời gian tới. 

Bảng 08: Thực trạng nhà ở cho đối tượng chính sách xã hội có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn 

STT Đơn vị hành chính                                         

Đối tượng chính sách xã hội đặc biệt 
khó khăn (người khuyết tật, người 

cao tuổi cô đơn, …) 

Tổng số (hộ)              
Số hộ có nhu 
cầu về nhà ở 

(hộ) 
Toàn tỉnh 1.206 794 

1 Thành phố Phủ Lý 200 130 
2 Huyện Duy Tiên 171 111 
3 Huyện Kim Bảng 190 124 
4 Huyện Thanh Liêm 191 133 
5 Huyện Bình Lục 224 145 
6 Huyện Lý Nhân 232 151 
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8. Nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị 

Theo số liệu điều tra khảo sát, tính đến ngày 31/12/2013 trên địa bàn tỉnh có 
9.236 người thu nhập thấp có nhu cầu về nhà ở tại khu vực đô thị (2.639 hộ). 
Những hộ này đang phải sống trong điều kiện chật chội, một số hộ nhà ở bị hư 
hỏng dột nát. 

Trong thời gian vừa qua, để hiện thực hóa các chính sách ưu đãi, hỗ trợ nhà 
nước về việc tạo quỹ nhà ở dành cho người thu nhập thấp trên địa bàn, UBND Tỉnh 
đã phê duyệt dự án “ Chung cư Tiến Lộc” giành cho người thu nhập thấp với quy 
mô diện tích hơn 3.234 m2 tương đương khoảng 208 căn hộ, sô lượng nhà giành 
cho đối tượng này vẫn rất ít so với nhu cầu. Trong thời gian tới tỉnh cần quan tâm 
hơn nữa tới đối tượng này. 

Bảng 09: Thực trạng nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị 

STT Đơn vị hành chính                                         

Người thu nhập thấp tại khu vực đô 
thị  

Tổng số (hộ)              Số hộ có nhu cầu 
về nhà ở (hộ) 

Toàn tỉnh 30.788 9.236 
1 Thành phố Phủ Lý 19.313 5.794 
2 Huyện Duy Tiên 2.792 837 
3 Huyện Kim Bảng 2.972 892 
4 Huyện Thanh Liêm 2.755 827 
5 Huyện Bình Lục 1.619 486 
6 Huyện Lý Nhân 1.337 401 

IV. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ Ở 

1. Công tác cấp giấy phép xây dựng 

Việc quản lý xây dựng nhà ở theo quy hoạch được thực hiện thông qua việc 
cấp giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, theo điều tra cho thấy, hầu hết UBND các 
huyện, thành phố đều chưa ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị 
và phần lớn các khu dân cư đều không có quy hoạch chi tiết. Dẫn đến việc các cơ 
quan có thẩm quyền thiếu cơ sở làm căn cứ quản lý đầu tư xây dựng mới, cải tạo 
chỉnh trang các công trình kiến trúc, thiết kế cảnh quan đô thị 

Công tác cấp giấy phép xây dựng mới chỉ chủ yếu thực hiện được tại các khu 
vực đô thị trong tỉnh. Tại khu vực nông thôn, việc cấp giấy phép xây dựng ở các 
địa phương đa số là vẫn chưa thực hiện được, hoạt động xây dựng ở đây vẫn theo 
thói quen và diễn ra tự do. 
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Khắc phục tình trạng trên, ngày 19 tháng 08 năm 2014,UBND tỉnh Hà Nam đã 
ban hành Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND về việc “Lập, thẩm định, phê duyệt, 
quản lý quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng 
trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. Quyết định này đã quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn 
của các cơ quan, các cấp chính quyền trong việc quản lý quy hoạch xây dựng và 
cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

2. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

Tính từ ngày Nghị định số 88/2009/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 10/12/2009) đến 
hết năm 2013,  toàn tỉnh Hà Nam đã cấp được gần 458.600 giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất; trong đó, đất nông nghiệp là 211.747 giấy chứng nhận, đạt 98,7%; đất 
ở là 240.462 giấy chứng nhận, đạt 96,8%; đất liên quan đến tôn giáo là 697 giấy 
chứng nhận, đạt 87,72% và đất cơ quan, tổ chức khoảng 2.950 giấy chứng nhận, 
đạt 84,7% và nằm trong top đầu của cả nước. Đạt được kết quả đó là nhờ các địa 
phương trong tỉnh đã nghiêm túc chấp hành sự chỉ đạo của UBND tỉnh và các 
quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ và hướng dẫn của Sở TN&MT. Tiến độ cấp GCN 
được đẩy nhanh và đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. 

Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Nam cho biết, tỉnh phấn đấu hoàn thành cơ 
bản công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong năm 2014. Theo đó, Sở 
tập trung mọi nguồn lực để tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, giải quyết dứt 
điểm tình trạng thiếu kinh phí và nhân lực tại các huyện có tỷ lệ đất chưa được cấp 
giấy chứng nhận cao như huyện Kim Bảng, thành phố Phủ Lý...  

3. Bộ máy quản lý nhà nước về nhà ở 

Công tác tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về nhà ở của tỉnh: Ở cấp tỉnh, Sở 
Xây dựng là cơ quan được UBND tỉnh Hà Nam giao thực hiện quản lý nhà nước về 
nhà ở. Ở thành phố Phủ Lý, đơn vị có chức năng về quản lý nhà ở là phòng Quản lý 
đô thị, ở các cấp huyện phòng Công thương hoặc phòng Kinh tế - Hạ tầng (tùy theo 
cơ cấu tổ chức của mỗi địa phương) có chức năng về quản lý nhà ở; ở cấp xã 
thường là do cán bộ địa chính đảm nhiệm chức năng này. Số lượng cán bộ quản lý 
chưa đầy đủ, mối cá nhân phải phụ trách cùng một lúc nhiều lĩnh vực chuyên môn, 
ảnh hưởng đến chất lượng công việc. 
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 V. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NHÀ Ở 

  Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều dự án khu đô thị mới, dự án khu 
dân cư, dự án phát triển nhà ở. Trên địa bàn tỉnh có 54(3) dự án nhà ở với tổng diện 
tích đất quy hoạch điều chỉnh là 1.824,7843 ha. Trong đó: có 14 dự án cơ bản hoàn 
thành; 10 dự án đang triển khai thi công; 11 dự án đã phê duyệt và chuẩn bị triển 
khai thi công; 7 dự án đã được thẩm định và 12 dự án đã phê duyệt quy hoạch chi 
tiết. Phần lớn các dự án phát triển nhà tập trung trên địa bàn thành phố Phủ Lý và 
địa bàn huyện Duy Tiên. 

   Các dự án phát triển nhà góp phần tạo thêm quỹ nhà ở đô thị, cơ sở hạ tầng đô 
thị mới khang trang, hiện đại hơn; đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, giải quyết được 
một phần nhu cầu nhà ở, nâng cấp điều kiện sống của một bộ phận dân cư. 

   Tuy nhiên việc thực hiện triển khai các dự án phát triển nhà ở còn nhiều khó 
khăn và hạn chế. Phần lớn các dự án phát triển nhà, khu đô thị không đảm bảo tiến 
độ đầu tư. Đầu tư phát triển nhà ở còn rất dàn trải, không đồng bộ hạ tầng kỹ thuật 
với hạ tầng xã hội. Quá trình hình thành, triển khai dự án nhà ở thường kéo dài 
nhiều năm, phải điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh dự án và phát sinh chi phí đầu tư.  
Tỷ lệ lấp đầy nhà ở của các dự án còn thấp, vì thế đất đai không được đưa vào sử 
dụng dẫn đến lãng phí nguồn lực. 

VI. THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở  

- Về Giá nhà ở, đất ở: Theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 
28/12/2012 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy định giá các loại đất 
năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, giá đất ở của tỉnh có sự chênh lệch giữa các 
vùng. Giá đất cao nhất là 13 triệu đồng/m2, tập trung tại các trục đường lớn, khu 
phố chính của đô thị. Giá đất ở nông thôn thấp hơn nhiều so với khu vực đô thị, 
nhiều nơi chỉ vài trăm nghìn đồng/m2. 

- Về tổ chức hoạt động, môi giới nhà ở: Trên địa bàn tỉnh có 2 sàn giao dịch 
bất động sản là Sàn BĐS Hamico và sàn BĐS Tiến Lộc tại thành phố Phủ Lý. Các 
giao dịch về nhà ở trên địa bàn vẫn chủ yếu là người dân tự mua bán mà không đưa 
qua sàn, vì vậy thông tin giao dịch chưa được minh bạch trên thị trường.  

- Về giao dịch nhà ở: Trong giai đoạn hiện nay do tình hình kinh tế của cả 
nước nói chung và tỉnh Hà Nam nói riêng đang gặp phải những khó khăn do tác 
động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Việc triển khai các dự án nhà ở trên địa 
bàn tỉnh cũng đã gặp những khó khăn nhất định đặc biệt là vấn đề về tài chính, tín 
                                                             
(3) Nguồn: Bảng tổng hợp các dự án phát triển nhà, khu đô thị mới tỉnh Hà Nam  theo báo cáo của Sở Xây dựng.  
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dụng của các nhà đầu tư để triển khai thực hiện các dự án. Đồng thời việc khó khăn 
về kinh tế cũng đã ảnh hưởng lớn đến thu nhập và tích luỹ của người dân dành cho 
việc tạo lập chỗ ở dẫn đến thị trường nhà ở hiện khá trầm lắng. 

VI. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở 
VÀ NGHỊ QUYẾT 05/NQ-TU  

1. Đánh giá kết quả thực hiện chương trình phát triển nhà ở đô thị - nông 
thôn tỉnh Hà Nam trong giai đoạn 2008 - 2013 

Ngày 21 tháng 1 năm 2008, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết 
định số 129/QĐ-UBND về việc phê duyệt chương trình phát triển nhà ở đô thị - 
nông thôn tỉnh Hà Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020, trong đó đã đề ra 
các chỉ tiêu về diện tích nhà ở đô thị và nhà ở nông thôn như sau: 

- Khu vực đô thị: 

+ Diện tích sàn bình quân đầu người đến năm 2010 là 15 m2/người; diện tích 
sàn cần xây dựng thêm trong giai đoạn là 696.487 m2;  

+ Diện tích sàn bình quân đầu người đến năm 2020 là 20 m2/người; diện tích 
sàn cần xây thêm trong giai đoạn là 1.041.960 m2;  

+ Diện tích sàn bình quân mỗi căn hộ: 45 - 60 m2 của năm 2010; 60 - 80m2 
của năm 2020. 

- Khu vực nông thôn: 

+ Diện tích sàn bình quân đầu người đến năm 2010 là 14 m2/người; diện tích 
sàn cần xây thêm trong giai đoạn là 3.586.940 m2. 

+ Diện tích sàn bình quân đầu người đến năm 2020 là 18 m2/người; diện tích 
sàn cần xây thêm trong giai đoạn là 5.394.042 m2; 

+ Hoàn thành việc xoá bỏ nhà tạm (tranh tre, nứa, lá) vào 2020. 

So sánh kết quả hiện tại với mục tiêu đề ra, ta thấy rằng: diện tích bình quân 
tại khu vực đô thị (21,5 m2/người) đã vượt chỉ tiêu năm 2020 là 1,5 m2/người; diện 
tích bình quân tại khu vực nông thôn (19,9 m2/người) đã vượt chỉ tiêu đề ra là 1,9 
m2/người. Diện tích sàn bình quân mỗi căn tại khu vực đô thị là 82,5 m2, đã vượt  
được mục tiêu của năm 2020 (60-80 m2/căn). Tại khu vực nông thôn, việc xóa bỏ 
nhà đơn sơ đang từng bước được hoàn thành (nhà ở đơn sơ hiện chỉ chiếm tỷ lệ 0,1 
%).  

Bên cạnh đó, cũng theo Quyết định 129/QĐ-UBND thì tổng diện tích sàn cần 
xây dựng trong giai đoạn 2010 – 2020 là 6.436.002 m2. Mức tổng diện tích này 
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chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế trong giai đoạn đến năm 2020 (sẽ đề cập thêm ở 
phần III). 

Từ đó, cần thiết phải xây dựng chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Nam đến 
năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, phù hợp hơn với quy hoạch phát triển kinh tế 
xã hội của tỉnh cũng như đáp ứng được nhu cầu về nhà ở cho người dân trong giai 
đoạn này.  

2. Đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết 05 – NQ/TU về phát triển đô 
thị tỉnh Hà Nam đến năm 2020 

Ngày 25/08/2014 Tỉnh Ủy Hà Nam đã ban hành nghị quyết số 05 – NQ/TU về 
phát triển đô thị tỉnh Hà Nam đến năm 2020 nhằm thúc đẩy quá trình đô thị hóa 
trên địa bàn tỉnh Hà Nam với mục tiêu chính sau: 

- Phấn đấu phát triển mạng lưới đô thị, đến năm 2015 đạt 20%; 

- Phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa bằng với tỷ lệ chung của cả nước là 35%. 

 Về mục tiêu đến năm 2015, theo số liệu tính đến hết 31/12/2013 thì tỷ lệ 
đô thị hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam hiện ở mức 14,5% (theo niên giám thống kê 
năm 2013 của tỉnh Hà Nam). Xét trên tình hình thực tế hiện nay: 

- Phần lớn các đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam vẫn đang trong quá trình xây 
dựng đề án mở rộng địa giới hành chính (nâng cấp hoặc hoàn thành mới); 

- Thị trường bất động sản trong những năm qua gặp nhiều khó khăn, điều này 
ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ triển khai của các dự án phát triển khu đô thị, khu 
nhà ở; 

- Dân số dự kiến tại các khu đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2015 
chưa đáp ứng được mục tiêu đô thị hóa của Nghị quyết (đã đề cập ở phần I). 

Chính vì vậy, mục tiêu về tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2015 là hơi thiếu khả thi. 

 Về mục tiêu đến năm 2020, xét trên các kế hoạch và mục tiêu cụ thể của 
tỉnh Hà Nam thì: 

- Theo kế hoạch dự kiến từ nay cho đến năm 2020 sẽ có nhiều đô thị mới được 
thành lập như TT Nhân Hậu, TT Nhân Mỹ, TT Nhật Tân, TT Phố Cà…; các đô thị 
hiện hành cũng được nâng cấp, mở rộng, nâng cấp như thành phố Phủ Lý được xây 
dựng, phát triển thành đô thị loại II vào năm 2018; thị trấn Đồng Văn được xây 
dựng, phát triển thành đô thị loại IV, thị xã thuộc tỉnh vào năm 2016; 
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-  Các dự án phát triển khu đô thị, nhà ở cũng từng bước được hoàn thành góp 
phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc của người dân và góp 
phần đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa trong tỉnh; 

- Dân số dự kiến tại các khu đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2020 về 
cơ bản sẽ đạt được mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra (đã đề cập ở phần I). 

Vì vậy, mục tiêu đạt mức tỷ lệ đô thị hóa 35% đến năm 2020 là hoàn toàn khả thi. 

VII. KẾT LUẬN, ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ 
PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM  

1. Những kết quả đạt được  

1.1. Về quy hoạch và kiến trúc nhà ở 

Trong những năm gần đây, tỉnh đã quan tâm đến công tác quản lý, quy hoạch, 
xây dựng, kiến trúc nhà ở và đã chỉ đạo triển khai các khu nhà gắn với xây dựng 
đồng bộ kết cấu hạ tầng, hình thành nên các khu đô thị mới, tạo diện mạo cho các 
khu đô thị của tỉnh Hà Nam. Nhà ở đô thị của tỉnh Hà Nam, nhất là tại thành phố 
Phủ Lý và các thị trấn trung tâm huyện lỵ, ngày càng được quản lý tốt hơn cả về 
quy hoạch lẫn kiến trúc. Nhà ở có quy mô ngày một lớn hơn, có hình thức kiến trúc 
đa dạng. Nhiều nhà ở do người dân tự xây dựng trước đây tại một số thị trấn cũng 
được sửa sang, cải tạo để đáp ứng nhu cầu mỹ quan đô thị. 

Những năm gần đây, Hà Nam cũng đã lập và phê duyệt nhiều đồ án quy hoạch 
như: quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Hà 
Nam đến năm 2020; quy hoạch chung đô thị các huyện, thành phố; phê duyệt quy 
hoạch chi tiết các điểm, cụm dân cư đô thị và nông thôn; quy hoạch mạng lưới các 
khu công nghiệp, cụm CN - TTCN huyện, thị xã và cụm tiểu thủ công nghiệp làng 
nghề xã, thị trấn tỉnh Hà Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2015. 

Bên cạnh đó tỉnh còn thành lập Trung tâm quy hoạch Đô thị - Nông thôn tỉnh 
Hà Nam trực thuộc sở Xây dựng (theo Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 
09/11/2005), giúp sở Xây dựng Lập quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng 
đô thị, nông thôn, quy hoạch khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo kế hoạch của 
tỉnh giao và tham gia quản lý xây dựng theo quy hoạch đã được duyệt. Điều này 
góp phần giúp cho tỉnh quản lý tốt hơn trong công tác quy hoạch. 

Tại khu vực nông thôn, tỉnh đã trú trọng thực hiện công tác phát triển nhà ở 
kết hợp với chương trình xây dựng nông thôn mới, đem lại nhiều kết quả nổi bật, 
cải thiện chất lượng nhà ở, hạ tầng kĩ thuật tại khu vực nông thôn nói riêng và trên 
địa bàn toàn tỉnh nói chung.  
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1.2. Diện tích bình quân và chất lượng nhà ở 

Diện tích bình quân đầu người của tỉnh Hà Nam là 20,2 m2/ người, cao hơn 
mức trung bình đầu người trên cả nước ( khoảng 18,9 m2). 

Nhà ở do dân tự đầu tư xây dựng có chất lượng ngày một tốt hơn; một số khu 
vực tái định cư cho các hộ dân trong diện phải di dời phục vụ cho việc xây dựng 
các công trình đã được đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng kĩ thuật, tạo điều kiện 
cho người dân sau khi xây dựng được sử dụng thuận tiện. Số lượng nhà ở có chất 
lượng thấp chiếm tỷ lệ nhỏ so với các tỉnh, thành khác trong cả nước (nhà ở thiếu 
kiên cố chỉ chiếm tỷ lệ 1,5 %; nhà ở đơn sơ chỉ chiếm tỷ lệ 0,1 %). 

1.3. Các chính sách về đất đai cho phát triển nhà ở  

Căn cứ các quy định của pháp luật về xây dựng, đất đai, đầu tư, nhà ở ... của 
Nhà nước, UBND tỉnh Hà Nam đã có những tầm nhìn về quy hoạch, đất đai, nhà ở 
và thực hiện công khai, minh bạch thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho các tổ 
chức, cá nhân tham gia phát triển nhà ở theo quy định của pháp luật, đồng thời bố 
trí quỹ đất thu hút các nhà đầu tư xây dựng các khu nhà để bán nhằm đáp ứng nhu 
cầu của người dân về nhà ở.  

Ngoài việc bố trí quỹ đất cho phát triển nhà ở theo dự án để kinh doanh thông 
qua việc đầu tư các khu dân cư  mới, dự án khu nhà ở,.... UBND tỉnh đã bước đầu 
bố trí một số quỹ đất sạch để xây dựng nhà ở cho các đối tượng xã hội như: nhà ở 
công nhân khu công nghiệp, học sinh sinh viên, quỹ đất tái định cư, đất cho người 
nghèo... 

1.4. Về tài chính nhà ở  

 Mặc dù nền kinh tế chung của cả nước đang gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên 
tỉnh Hà Nam vẫn duy trì được mức độ tăng trưởng khá bền vững trong thời gian 
qua. Thu nhập và tích luỹ của người dân ngày được nâng cao cũng là một trong 
những yếu tố quan trọng để huy động các nguồn lực vào công tác phát triển nhà ở.  

Công tác vận động, quyên góp nguồn vốn huy động từ cộng đồng, doanh 
nghiệp để hỗ trợ người nghèo, hộ chính sách, đối tượng đặc biệt khó khăn luôn 
được tỉnh triển khai thực hiện tốt đã góp phần rất lớn vào sự thành công của các 
chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách,… 

Việc quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông là động 
lực để thúc đẩy việc nhà nước trực tiếp chủ động tham gia vào việc quy hoạch, đầu 
tư cơ sở hạ tầng để phát triển nhà ở, thu hút nguồn lực vào phát triển nhà ở và chủ 
động tạo nguồn thu từ chênh lệch giá trị đất từ các khu dân cư dịch vụ.  
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1.5. Lĩnh vực phát triển nhà ở đã có những đóng góp quan trọng trong việc 
đảm bảo an sinh xã hội  

Công tác phát triển nhà ở có liên quan đến rất nhiều ngành kinh tế, tạo việc 
làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm nghìn người lao động, đóng góp rất lớn vào 
quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ngoài ra, trong thời gian vừa qua, 
nhiều hộ gia đình, cá nhân đã được nhận sự hỗ trợ của Nhà nước để cải thiện nhà ở 
dưới nhiều hình thức khác nhau. Người có công với cách mạng được hỗ trợ xây 
dựng nhà ở; các hộ nghèo tại khu vực nông thôn được cải thiện nhà ở theo Chương 
trình 167; Chương trình 167 giai đoạn 2 tiếp tục triển khai thực hiện trên địa bàn 
tỉnh theo quy định của Chính phủ.  

Hiện nay, các cấp chính quyền và các tổ chức, cá nhân có liên quan đang tích 
cực triển khai thực hiện chương trình xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên, nhà ở 
cho công nhân làm việc tại các cơ sở sản xuất công nghiệp, công nhân làm việc tại 
các khu công nghiệp và nhà ở cho người thu nhập thấp để giải quyết khó khăn về nhà 
ở cho các đối tượng tại khu vực đô thị, bước đầu đã đạt được những kết quả nhất 
định. 

2. Những diểm còn hạn chế. 

Mặc dù lĩnh vực phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Nam trong thời gian qua 
đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ như trên, tuy nhiên trong quá trình triển 
khai thực hiện thì vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, cần thiết phải nghiên cứu để đưa ra 
các biện pháp giải quyết, nhằm thúc đẩy nhanh việc phát triển nhà ở, tăng nguồn 
cung cho thị trường và hỗ trợ cho các đối tượng gặp nhiều khó khăn về chỗ ở có 
điều kiện cải thiện nhà ở của mình.  

2.1. Về kiến trúc nhà ở và quy hoạch xây dựng 

Kiến trúc nhà ở thiếu bản sắc và tính đặc trưng. Việc quản lý quy hoạch còn 
gặp nhiều hạn chế, nhiều nhà ở được xây dựng tùy tiện, gây ảnh hưởng xấu đến 
diện mạo đô thị và nông thôn. 

Nhiều đô thị đã có quy hoạch khu trung tâm nhưng chưa có thiết kế đô thị làm 
cơ sở để xây dựng và quản lý nhà ở. Vì vậy công tác quản lý xây dựng đô thị còn 
gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, một số đồ án quy hoạch có chất lượng chưa cao; còn 
nhiều sai xót và phải điều chỉnh trong quá trình lập dựa án đầu tư. 

2.2. Về hệ thống hạ tầng kĩ thuật, hạ tầng xã hội 

Hệ thống hạ tầng kĩ thuật của các đô thị tỉnh Hà Nam tương đối hoàn chỉnh, 
tuy nhiên, khu vực nông thôn còn rất nhiều hạn chế. Nhiều xã chưa có hệ thống cấp 
nước sạch, người dân vẫn phải sử dụng các nguồn nước ngầm, nước mưa để phục 
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vụ sinh hoạt lẫn sản xuất. Hệ thống thoát nước ở nhiều nơi chưa có hoặc nếu có 
cũng không đáp ứng yêu cầu. Bên cạnh đó, nhiều cụm dân cư vẫn chưa có hệ thống 
thu gom rác thải theo đúng tiêu chuẩn.  

Hệ thống hạ tầng xã hội của nhiều khu dân cư còn thiếu, chưa đồng bộ: một số 
xã; phường; thị trấn chưa có hạ tầng xã hội theo tiêu chuẩn nông thôn mới như: nhà 
văn hóa; trường học; điểm văn hóa; dịch vụ thương mại.  

2.3. Về cơ chế, chính sách phát triển nhà ở 

Mặc dù hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Nam có nhiều dự án phát triển nhà ở tuy 
nhiên, phần lớn các dự án này mới chỉ tập trung vào việc khuyến khích đầu tư xây 
dựng nhà ở thương mại để tăng nguồn cung cho thị trường, phục vụ cho các đối 
tượng có thu nhập trung bình và cao. Nhà ở thương mại và nhà ở trong các dự án 
được xây dụng nhiều nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu chi trả của đại đa số bộ 
phận người dân có nhu cầu – đặc biệt là nhóm đối tượng xã hội có nhu cầu về nhà 
ở, các hộ có thu nhập thấp tại đô thị và nông thôn gặp nhiều khó khăn trong việc cải 
thiện chỗ ở. 

Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ vẫn chưa đủ sức khuyến khích các chủ thể trong 
việc phát triển nhà ở xã hội, như các cơ chế ưu đãi về thuế, về đất đai, về các thủ 
tục đầu tư… Bên cạnh đó cũng chưa có chính sách ưu đãi, hộ trợ phù hợp với thực 
tế tại các địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo, người thu 
nhập thấp, những cán bộ, công chức, viên chức trẻ chưa có nhà ở có thể tiếp cận để 
mua nhà ở, ổn định cuộc sống.  

2.4. Công tác quản lý xây dựng còn lỏng lẻo 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Nam có tổng cộng 54 dự án khu đô thị và 
khoảng 60 dự án tái định cư lớn, nhỏ khác, chủ yếu là trên giấy tờ. Trong đó nhiều 
dự án, chủ đầu tư không có khả năng tài chính vẫn được giao đất làm chậm tiến độ 
thực hiện dự án, dẫn đến thời gian thực hiện dự án kéo dài không kết thúc được. 

Điều này cho thấy việc kiểm tra, giám sát dự án đầu tư cũng như công tác 
thẩm định dự án, phê duyệt quy hoạch,... chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến 
việc đầu tư tràn lan, một phần là do doanh nghiệp không đủ khả năng, một phần là 
do công tác quản lý nhà nước về dự án đầu tư của tỉnh Hà Nam còn nhiều bất cập, 
dẫn đến sự mất kiểm soát trong quá trình thực hiện. 

2.5. Công tác giải phóng mặt bằng 

Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong thời gian qua triển 
khai chậm như: dự án Khu đô thị thị trấn Đồng Văn, Khu nhà ở bờ Tây sông Đáy,  
Khu nhà ở bờ Đông sông Đáy, khu đô thị Nam Trần Hưng Đạo,.. Việc thực hiện tái 
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định cư cho những dự án tái định cư trong thời gian qua cũng gặp rất nhiều khó 
khăn trong đó nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến tiến độ đền bù giải phóng mặt 
bằng là do chính sách đền bù theo các quy định của Luật Đất đai thay đổi làm ảnh 
hưởng đến các thủ tục đền bù, thu hồi đất và quyền lợi của người dân có đất trong 
khu vực dự án, phương án đền bù chưa được các hộ dân chấp thuận, nhiều hộ dân 
đòi hỏi được tái định cư tại chỗ trong khu vực dự án; chi phí đền bù gia tăng từ đó 
nhà đầu tư phải tính toán lại hiệu quả đầu tư của dự án. Một số quy định về chính 
sách bồi thường chưa cụ thể, khi áp dụng vào thực tế còn nhiều bất cập gây khó 
khăn trong việc thực hiện do sự chưa hợp tác của người bị thu hồi đất. Quy trình 
khảo sát giá đất thị trường thường kéo dài, đến khi giá đất được phê duyệt không 
còn phù hợp với thời điểm hiện tại nên phát sinh các khiếu nại của người dân về 
đơn giá bồi thường. 

Mặt khác một số hộ dân trong khu vực dự án có đơn khiếu kiện liên quan đến 
quyền lợi khi bị thu hồi đất; việc khiếu kiện này thường dẫn đến quá trình giải 
quyết kéo dài, là một trong những nguyên nhân chính khiến cho các dự án chậm 
triển khai, chưa đáp ứng được tiến độ yêu cầu. 

 2.6.  Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở còn rườm rà, phức tạp 

Mặc dù thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực phát triển nhà ở, như lập, 
thẩm định phê duyệt quy hoạch, thẩm định và chấp thuận chủ trương đầu tư, thủ tục 
giao đất, cho thuê đất đã có nhiều cải tiến và đổi mới trong thời gian gần đây. Tuy 
nhiên, do việc đầu tư xây dựng nhà ở có liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau 
như đất đai, đầu tư, xây dựng, tài chính, thuế, trong khi các thủ tục hành chính về 
việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án nhà ở đã có nhiều cải tiến, giảm tối đa các 
thủ tục, nhưng các lĩnh vực còn lại vẫn chưa được cải tiến nhiều, đặc biệt là trong 
lĩnh vực đất đai như giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất...nên các nhà đầu tư vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình tiếp cận và 
thực hiện các thủ tục hành chính khi triển khai các dự án phát triển nhà ở, khu đô 
thị mới.  

2.7. Cơ cấu, bộ máy tổ chức quản lý nhà nước về nhà ở còn nhiều hạn chế 

Hiện nay, bộ máy và cơ cấu tổ chức quản lý nhà nước về nhà ở tỉnh hiện vẫn 
còn mỏng về số lượng và yếu về chất lượng. Đầu mối quản lý nhà nước về lĩnh vực 
nhà ở là Sở Xây dựng, nhưng cũng chỉ mới được thành lập trong thời gian vừa qua, 
số lượng cán bộ phụ trách cũng chỉ từ 3 - 4 người. 

Tại cấp huyện, chức năng quản lý nhà ở được gộp vào chức năng quản lý giao 
thông, công thương, xây dựng với số lượng cán bộ chuyên trách về nhà ở và xây 
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dựng chỉ từ 1 đến 2 người. Còn tại cấp xã thì không có cán bộ chuyên trách riêng 
về nhà ở mà do cán bộ địa chính cấp xã đảm nhận. 

Việc bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ của những người làm trong 
lĩnh vực nhà ở chủ yếu chỉ thực hiện bồi dưỡng về kiến thức pháp luật khi có văn 
bản mới được ban hành. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong lĩnh vực nhà ở 
mặc dù đã từng bước quan tâm nhưng nhìn chung vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu 
và điều kiện thực tế của địa phương. 

3. Nguyên nhân 
 Nguyên nhân dẫn đến các hạn chế nêu trên có thể kể đến như sau: 

- Công tác quy hoạch xây dựng là khâu đột phá trong phát triển đô thị nói 
chung và phát triển nhà ở đô thị nói riêng, nhưng chưa được quan tâm đúng mức. 

- Chưa có chương trình, kế hoạch dài hạn để phát triển nhà ở của tỉnh, trong 
đó đánh giá thực trạng về nhà ở đô thị và nhà ở nông thôn, dự báo nhu cầu nhà ở và 
đưa ra các giải pháp phát triển nhà ở đảm bảo phát triển bền vững các đô thị, các 
điểm dân cư nông thôn, nhất là đối với các đối tượng là hộ nghèo có khó khăn về 
nhà ở. 

- Thị trường bất động sản đang trong giai đoạn trầm lắng, giao dịch thưa thớt, 
tiềm ẩn nhiều rủi ro nên các nhà đầu tư còn rụt rè, chưa quyết tâm thực hiện. 

- Các văn bản pháp quy về xây dựng còn nhiều, thường xuyên thay đổi, bổ 
sung; dự án đầu tư xây dựng đô thị mới là những dự án có quy mô lớn, quá trình 
khảo sát, lập dự án thường diễn ra trong thời gian dài, chịu sự điều chỉnh của nhiều 
văn bản, nên gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

- Các cấp, các ngành chưa tập trung kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, 
các nhà đầu tư thực hiện đúng quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh 
doanh bất động sản nên việc triển khai còn nhiều lung túng, vướng mắc. 

- Công tác cán bộ tuy đã được quan tâm nhưng vẫn chưa đảm bảo theo yêu 
cầu về mặt số lượng và chất lượng chuyên môn, đặc biệt là các cán bộ quản ở cấp 
huyện nên việc triển khai các chính sách về quản lý và phát triển nhà ở còn nhiều 
hạn chế. 
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PHẦN III 

DỰ BÁO NHU CẦU NHÀ Ở TỈNH HÀ NAM ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM 
NHÌN ĐẾN NĂM 2030 

I. CƠ SỞ DỰ BÁO NHU CẦU PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CỦA TỈNH  

1. Căn cứ dự báo nhu cầu nhà ở của tỉnh 

Việc dự báo nhu cầu nhà ở của tỉnh Hà Nam được dựa trên các căn cứ sau: 

1.1.  Tầm nhìn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh  

Theo Quyết định 1226/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng chính phủ về 
việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hà Nam đến năm 
2020 có xác định mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh Hà Nam, cụ thể là: 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm thời kỳ 2011 - 2020 đạt 
14,2%/năm, trong đó giai đoạn 2011 - 2015 đạt 13,5%/năm và đạt 15% giai đoạn 
2016 – 2020; 

- Tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế của Tỉnh 
vào năm 2015 là 54,8%, 32%, 13,2% và đến năm 2020 là 58,6%, 33,2%, 8,2%. 

Kinh nghiệm ở nước ngoài và một số địa phương ở nước ta cho thấy, tốc độ 
phát triển nhà ở tỷ lệ với tốc độ tăng trưởng GDP. Tầm nhìn nêu trên là một trong 
những cơ sở để dự báo quỹ nhà ở tăng thêm trong các giai đoạn sắp tới. 

1.2. Sự gia tăng dân số và đô thị hóa 

Các chỉ tiêu và nhu cầu phát triển nhà cơ bản là để phục vụ nhu cầu do tăng 
dân số từ việc gia tăng dân số tự nhiên và tăng dân số cơ học. Khác với tỷ lệ tăng 
dân số tự nhiên tương đối ổn định và dễ dự báo thì tỷ lệ tăng dân số cơ học lại phụ 
thuộc nhiều vào sự phát triển kinh tế và tốc độ đô thị hóa; 

Theo niên giám thống kê tỉnh Hà Nam các năm, tỷ lệ dân số khu vực đô thị đạt 
8,5% vào năm 2009; đạt 10,5% vào năm 2012 và tính đến nay tỉnh Hà Nam có dân 
số khu vực đô thị là 116.446 người, chiếm 14,6% dân số toàn tỉnh. Điều này cho 
thấy xu hướng đô thị hóa ngày càng tăng ở giai đoạn về sau và tăng theo tốc độ 
tăng trưởng kinh tế của tỉnh; 

Từ các số liệu cụ thể về hiện trạng dân số của từng địa phương, từng khu vực 
và dự báo về tốc độ đô thị hóa trên địa bàn toàn tỉnh do vậy có thể xác định được tỉ 
lệ tăng dân số trung bình của tỉnh Hà Nam như sau trong giai đoạn 2013-2020 là  
1,13%; giai đoạn 2020 -2030 là 1,74%.  
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1.3. Về thay đổi cơ cấu hộ gia đình 

Theo số liệu tổng hợp báo cáo tính đến 31/12/2013 dân số toàn tỉnh là 797.746 
người với 241.264 hộ (bình quân 3,31 người/hộ), trong đó khu vực đô thị là 3,40 
người/hộ, khu vực nông thôn là 3,29 người/hộ; 

Theo số liệu thống kê, tại thời điểm năm 1999, bình quân nhân khẩu của một 
hộ gia đình tại khu vực đô thị nước ta vẫn ở mức cao, khoảng 4,5 người/hộ. Đến 
thời điểm 01/4/2009 (sau 10 năm), cơ cấu hộ gia đình ở nước ta đã có nhiều thay 
đổi (hầu hết các hộ gia đình chỉ có 02 thế hệ ở chung), bình quân nhân khẩu của 
một hộ gia đình tại khu vực đô thị chỉ còn là 3,7 người/hộ; 

Theo số liệu Tổng điều tra dân số năm 2009 của tỉnh Hà Nam, bình quân nhân 
khẩu của một hộ gia đình là 3,37 người/hộ, so với hiện trạng hiện nay của tỉnh là 
bình quân 3,31 người/hộ thì bình quân nhân khẩu của tỉnh đã có xu hướng giảm 
(trong 4 năm từ 2009 đến 2013 bình quân nhân khẩu của tỉnh giảm 0,015 người/hộ 
hàng năm). Đặc biệt, trong thời gian tới với xu thế dân số trong độ tuổi từ 18-34 có 
sự tăng trưởng mạnh, cơ cấu hộ gia đình tại Hà Nam sẽ tiếp tục thay đổi với xu 
hướng bình quân nhân khẩu trong các hộ gia đình tiếp tục giảm. Dự báo bình quân 
nhân khẩu một hộ gia đình tính trên địa bàn toàn tỉnh đến năm 2020 vào khoảng 
3,24 người/hộ và năm 2030 vào khoảng 3,15 người/hộ. 

1.4. Thực trạng nhà ở của tỉnh 

Số liệu báo cáo thực trạng nhà ở tỉnh Hà Nam đến hết 31/12/2013 (thực trạng 
về diện tích, chất lượng nhà ở) là một trong những căn cứ quan trọng để tính toán 
nhu cầu nhà ở của tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Hiện tại diện tích 
nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh là 20,2m2/người, tại khu vực đô thị là 21,5 
m2/người; tại khu vực nông thôn là 19,9 m2/người.  

 Theo nghiên cứu chung và kinh nghiệm phát triển nhà ở các nước trên thế 
giới, nhu cầu cơ bản về không gian sinh hoạt trong nhà ở của mỗi người khoảng 
30m2 và một hộ gia đình 4 người khoảng 100-120m2. Do vậy, khi diện tích nhà ở 
bình quân trên người chưa đạt mức 30m2/người thì các hộ gia đình vẫn có nhu cầu 
và xu hướng xây dựng, cải tạo để tăng diện tích nhà ở và nâng cao chất lượng tiện 
nghi nhà ở khi có điều kiện. Trong những năm tới, điều kiện kinh tế - xã hội và thu 
nhập của các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh được dự báo sẽ có bước tiến đáng kể.  

Việc phát triển các khu đô thị mới, cải tạo, chỉnh trang hệ thống hạ tầng kĩ 
thuật, hạ tầng xã hội tại các khu đô thị sẽ kéo theo nhu cầu nhà ở tái định cư cho 
các hộ dân theo nguyên tắc nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ; 
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Căn cứ hiện trạng và tầm nhìn phát triển các khu công nghiệp tập trung và 
cụm công nghiệp theo quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh Hà Nam. Bên 
cạnh việc tạo công ăn, việc làm cho một lượng lớn công nhân là việc phát sinh nhu 
cầu về nhà ở cho chính các đối tượng này;  

Căn cứ vào hiện trạng các trường đại học trên địa bàn tỉnh và các đề án xây 
dựng các trường đại học trong tương lai để tính toán số lượng sinh viên và nhu cầu 
nhà ở cho các đối tượng này; 

Ngoài ra hiện trạng nhà ở của các đối tượng là người nghèo, người có công, 
người thu nhập, người có hoàn đặc biệt khó khăn, cán bộ công chức, nhà công vụ 
cũng là cơ sở quan trọng để tính toán nhu cầu nhà ở của tỉnh. 

1.5. Thực hiện theo chiến lược phát triển nhà ở quốc gia 

Theo Quyết định số 2127/2011/QĐ-TTg nêu rõ mục tiêu phấn đấu đạt các chỉ 
tiêu về nhà ở theo từng giai đoạn, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho từng nhóm đối 
tượng xã hội. Dựa trên những chỉ tiêu đưa ra, tỉnh Hà Nam lấy đó làm cơ sở phấn 
đấu và đánh giá những kết quả đã đạt được của tỉnh trong thời gian qua và tầm nhìn 
để xây dựng việc điều chỉnh chương trình phát triển nhà của tỉnh đến năm 2020 phù 
hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và mục tiêu của chương trình 
phát triển nhà ở quốc gia.  

2. Các loại nhà ở được dự báo 

- Nhà ở xã hội phục vụ cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ 
quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân tại các khu công nghiệp, người thu 
nhập thấp tại khu vực đô thị chưa có nhà hoặc nhà ở quá chật chội theo quy định 
của pháp luật về nhà ở. Nguồn vốn để đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước, vốn 
của các thành phần kinh tế để bán, cho thuê, cho thuê mua theo phương thức xã hội 
hóa; thực chất đây loại hình nhà ở thương mại có sự điều tiết của nhà nước về diện 
tích, giá cả, điều kiện và đối tượng được mua bán loại nhà này. 

- Nhà ở thương mại: là nhà ở do tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế 
đầu tư xây dựng để bán, cho thuê theo nhu cầu và cơ chế thị trường; 

- Nhà ở công vụ để phục vụ cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện được 
điều động, luân chuyển công tác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về 
nhà ở và được tính toán theo tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ và số lượng cán bộ, 
công chức, viên chức có nhu cầu sử dụng nhà ở công vụ trong thời gian đảm nhận 
công tác. Đối với nhà ở cho Lực lượng vũ trang, quân nhân chuyên nghiệp, nhà ở 
do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an xây dựng theo nhu cầu và quản lý riêng; 
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- Nhà ở cho hộ nghèo theo chuẩn mới năm 2010, được thực hiện theo Quyết 
định của Thủ Tướng, Chính Phủ khi ban hành chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở 
167 gia đoạn 2 và thực hiện theo nguồn kinh phí vận động, hỗ trợ của các tổ chức 
đoàn thể, doanh nghiệp hàng năm khi vận động được; 

- Nhà ở cho người có công với cách mạng được dự báo thông qua số liệu tổng 
hợp hộ gia có công với cách mạng theo quyết định số 22/2013/QĐ-TTg; 

- Nhà ở riêng lẻ do dân tự xây dựng trong khuôn viên đất ở thuộc quyền sử 
dụng của mình theo các hình thức tự xây dựng nhà ở, thuê các tổ chức, cá nhân 
khác xây dựng nhà ở hoặc hợp tác giúp nhau xây dựng nhà ở;  

- Nhà ở tái định cư: phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi 
Nhà nước thu hồi đất và phục vụ việc di dời dân cư vùng thiên tai; 

- Nhà ở cho sinh viên phục vụ cho các đối tượng là học sinh, sinh viên, (gọi 
chung là sinh viên) tại các cơ sở đào tạo theo quy định tại Quyết định số 
65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ 
chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung 
cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê; 

- Nhà ở cho phục vụ cho công nhân theo quy định tại Quyết định số 
66/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ 
chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân tại các khu, cụm công nghiệp…; 

- Nhà ở cho đối tượng xã hội đặc biệt khó khăn chưa có nhà ở hoặc nhà ở quá 
chật chội, theo quy định của pháp luật về nhà ở. 

3. Nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà ở 

- Nguồn vốn xây dựng nhà ở xã hội được huy động theo Nghị định số 
188/2013/NĐ-CP: 

+ Nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư, nguồn vốn được huy động từ ngân sách 
trung ương, vốn trái phiếu chính phủ; ngân sách địa phương; vốn hỗ trợ phát triển 
ODA và các nguồn vốn vay của nước ngoài; 

+ Nhà ở xã hội do các thành phần kinh tế tham gia đầu tư thì nguồn vốn được 
huy động từ bản thân chủ đầu tư dự án; vốn vay ưu đãi của Chính phủ; vốn vay từ 
các tổ chức tín dụng; vay từ Quỹ phát triển nhà ở của địa phương và các nguồn vốn 
huy động hợp pháp khác theo đúng pháp luật.  

- Nguồn vốn xây dựng nhà ở thương mại được huy động từ các doanh nghiệp, 
tổ chức kinh tế và các đối tượng có nhu cầu cùng đóng góp theo quy định của pháp 
luật; 
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- Nguồn vốn xây dựng nhà ở công vụ được huy động từ ngân sách của tỉnh; 
nguồn vốn của chính cơ sở; nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân 
sách địa phương; 

- Nguồn vốn hỗ trợ nhà ở cho người nghèo được hỗ trợ từ vốn ngân sách trung 
ương và ngân sách địa phương và vốn đóng góp của cộng đồng; 

- Nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng được hỗ trợ từ ngân sách 
trung ương và ngân sách địa phương và vốn góp của cộng đồng; 

- Nguồn vốn xây dựng nhà ở riêng lẻ là do các hộ dân tự huy động; 

- Nhà ở tái định cư được sử dụng từ nguồn vốn thực hiện dự án đầu tư, một 
phần từ nguồn vốn ngân sách của địa phương và từ nguồn đóng góp, tài trợ của các 
cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; 

- Nguồn vốn xây dựng nhà ở sinh viên: theo Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg 
do ngân sách trung ương cấp và một phần nguồn vốn ngân sách của địa phương. 
Tuy nhiên, trong giai đoạn từ nay tới năm 2030, nguồn vốn phục vụ cho mục đích 
xây dựng nhà ở sinh viên chủ yếu được huy động từ việc xã hội hóa, các trường tự 
cân đối nguồn lực. Vốn ngân sách dành cho hạng mục này chủ yếu tập trung hỗ trợ 
xây dựng hạ tầng và một phần công tác giải phóng mặt bằng; 

- Nguồn vốn xây dựng nhà ở công nhân từ nguồn vốn trực tiếp từ doanh 
nghiệp sử dụng lao động; nguồn vốn từ tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở 
công nhân cho thuê; nguồn vốn từ ngân sách; 

- Nguồn vốn hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn từ ngân sách địa phương; nguồn đóng góp, tài trợ của các cá nhân, tổ chức 
trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. 

4. Xây dựng phương án phát triển nhà ở 

- Căn cứ tình hình và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 

Năm 2013, với ảnh hưởng của lạm phát, giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng 
cao, giá nông sản, thủy sản giảm thấp, dịch bệnh trong nuôi thủy sản phát sinh, hoạt 
động của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, các công trình triển khai chậm do 
khó khăn về nguồn vốn và vướng mắc khâu giải phóng mặt bằng,…, tuy nhiên tốc 
độ tăng trưởng kinh tế (GDP) ước tăng 11% so với năm 2012 trong đó, nổi bật là 
công nghiệp - xây dựng tăng 18,4% so với năm 2012. Đến năm 2015, dự báo GDP 
bình quân của tỉnh tăng khoảng 13,5 %, và giai đoạn từ 2016 - 2020 đạt 15% năm.  

Để đảm bảo tốc độ tăng trưởng đề ra, đồng thời đảm bảo đáp ứng nhu cầu nhà 
ở cho người dân đặc biệt là nhà ở cho đối tượng là công nhân lao động tại các khu 
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công nghiệp, tổng mức đầu tư toàn xã hội của tỉnh cũng phải tăng theo tỷ lệ tương 
ứng. Với khả năng tích luỹ của người dân dành cho nhà ở ước đạt khoảng 6-8% thu 
nhập bình quân. 

+ Do nhu cầu nâng cao chất lượng tiện nghi và tăng diện tích sử dụng nhà ở 
của các hộ gia đình, đồng thời diện tích nhà ở xây dựng mới phù hợp với nhu cầu 
sinh hoạt và phòng tục, thói quen xây dựng nhà ở của địa phương. 

Việc xây dựng phương án xác định nhu cầu nhà ở được dựa trên cơ sở dự báo 
dân số trong thời gian thực hiện chương trình và thu nhập tích luỹ của người dân 
dành cho nhà ở.  

+ Cơ sở dự báo dân số của tỉnh dựa trên tỷ lệ tăng dân số hàng năm trong 
những năm qua, chỉ tiêu dân số phấn đấu đến năm 2015, năm 2020 được đưa ra tại 
Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội của tỉnh và dự báo dân số tại các khu vực đô thị 
được nâng cấp và hình thành mới trong thời gian tới. 

+ Chỉ tiêu diện tích bình quân về nhà ở căn cứ vào khả năng tích luỹ của 
người dân dành cho nhà ở, tỷ lệ vốn dành cho nhà ở ước khoảng 10% thu nhập tích 
luỹ từ người dân. 

- Việc tính toán nhu cầu nhà ở đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 phải 
đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

+ Phấn đấu chỉ tiêu nhà ở bình quân đầu người của tỉnh đến năm 2020 là 23,8 
m2/người và đến năm 2020 là 30,0 m2/người; đồng thời phải đảm bảo tổng vốn phát 
triển nhà ở và chỉnh trang, cải tạo nhà ở chiếm tỷ trọng không vượt quá 14% GDP 
của tỉnh(4); 

+ Từng bước giải quyết nhu cầu nhà ở của các đối tượng chính sách bao gồm 
các đối tượng: người có công với cách mạng; hộ nghèo; người thu nhập thấp tại đô 
thị; cán bộ, công chức, viên chức; hộ nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ; sĩ quan, quân 
nhân chuyên nghiệp các lực lượng vũ trang; sinh viên, học sinh các trường đại học, 
trung học chuyên nghiệp; công nhân khu công nghiệp; hộ người tàn tật, người già 
cô đơn, người nhiễm chất độc da cam; 

+ Giải quyết nhà ở phục vụ tái định cư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quá 
trình đô thị hoá và nhà ở thương mại; 

+ Bố trí sắp xếp lại theo quy hoạch phát triển đô thị và nâng cao chất lượng 
nhà ở tại các đô thị tỉnh Hà Nam.  
                                                             
(4) Kinh nghiệm cho thấy tổng vốn phát triển nhà ở và chỉnh trang, cải tạo nhà ở chiếm tỷ trọng khoảng từ 
8% - 15% thu nhập bình quân hàng năm.  
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II. CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN NHÀ Ở  

1. Chỉ tiêu về diện tích bình quân 

Đến năm 2020 dân số của tỉnh dự kiến là 857.809 người, chỉ tiêu bình quân 
diện tích nhà ở phấn đấu đến năm 2020 là  25,0 m2/người (đạt chỉ của tiêu quốc 
gia), trong đó tại khu vực đô thị là 26,0 m2/người, khu vực nông thôn là 24,5 
m2/người.  

Đến năm 2030, dân số của tỉnh dự kiến là 1.081.234 người, chỉ tiêu bình quân 
diện tích nhà ở phấn đấu đến năm 2030 là  30 m2/người (đạt mức chỉ tiêu của quốc 
gia), trong đó tại khu vực đô thị là 31,4 m2/người, khu vực nông thôn là 29,1 
m2/người.  

Bảng 10: Chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân của tỉnh so sánh với chỉ tiêu toàn 
quốc 

STT Chỉ tiêu Đến 2020 (m2/người) Đến 2030 (m2/người) 

1 Quốc gia 25,0 30 

2 Toàn tỉnh 25,0 30 

Bảng 11: Chỉ tiêu diện tích bình quân của tỉnh 

Chỉ tiêu nhà ở của tỉnh (m2/người) 

Năm 2020 Năm 2030 

Đô thị Nông thôn Đô thị Nông thôn 

26,0 24,5 31,4 29,1 

2. Chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu 

Phấn đấu phát triển nhà ở của tỉnh trong từng giai đoạn đảm bảo mục tiêu đề 
ra tại chiến lược nhà ở quốc gia. Diện tích nhà ở tối thiểu tỉnh Hà Nam là 6 
m2/người giai đoạn đến 2015; 8m2/người giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến 
năm 2030 phấn đấu đạt diện tích nhà ở tối thiểu là 12 m2/người. 

3. Chỉ tiêu về chất lượng nhà ở 

Về chỉ tiêu chất lượng nhà ở, từng bước nâng cao chất lượng nhà ở trên địa 
bàn toàn tỉnh. Đến năm 2020, phấn đấu xóa bỏ nhà ở đơn sơ tỷ lệ nhà ở kiên cố và 
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bán kiên cố đạt 99,79% (trong đó từng bước tăng tỷ lệ nhà kiên cố, giảm tỷ lệ nhà ở 
bán kiên cố). Phấn đấu đến năm 2030, tăng tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố lên 
mức 99,93%. 

Bảng 12: Chỉ tiêu về chất lượng nhà ở 

 

Tỷ lệ chất lượng nhà ở 

Kiên cố Bán kiên cố Thiếu kiên cố Đơn sơ 

31/12/2013 94,80% 4,14% 0,99% 0,07% 

Đến 2020 95,98% 3,81% 0,21% 0,00% 

Đến 2030 97,69% 2,25% 0,07% 0,00% 

 

4. Chỉ tiêu về tỷ lệ nhà ở chung cư 

- Phấn đấu tỷ lệ nhà ở chung cư của các đô thị từ loại III trở lên trên địa bàn 
tỉnh đến năm 2020 chiếm 10 - 15% (xét theo tình hình thực tế của tỉnh) tổng số đơn 
vị nhà ở xây dựng mới đối với các dự án phát triển nhà ở; 

- Đến năm 2030, phấn đấu tỷ lệ nhà ở chung cư của các đô thị từ loại III trở 
lên trên địa bàn tỉnh chiếm 25 - 30% (xét theo tình hình thực tế của tỉnh) tổng số 
đơn vị nhà ở xây dựng mới đối với các dự án phát triển nhà ở. 

III. DỰ BÁO NHU CẦU NHÀ Ở  

Căn cứ vào các số liệu về hiện trạng và chỉ tiêu về nhà ở, dự báo diện tích tăng 
thêm, nhu cầu các loại nhà, quỹ đất cần có để phát triển nhà ở của từng đơn vị hành 
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chính thuộc tỉnh, sau khi tổng hợp nhu cầu  nhà ở của từng đơn vị hành chính, dự 
báo nhu cầu nhà ở toàn tỉnh Hà Nam như sau: 

1.  Nhu cầu về diện tích nhà ở: 

Đến năm 2020, dân số của tỉnh dự kiến là 857.809 người; đến năm 2030, dân 
số dự kiến là 1.081.234 người.  

Bảng 14: Dân số đến 31/12/2013 và dự kiến đến năm 2020 và năm 2030 

Đơn vị tính: (người) 

31/12/2013 Năm 2020 Năm 2030 

790.692 857.809 1.081.234 

1.1. Nhu cầu về tổng diện tích 

Căn cứ vào dân số dự kiến và chỉ tiêu về bình quân diện tích nhà ở nêu trên thì 
tổng diện tích nhà ở của tỉnh năm 2020 là 21.445.225 m2 sàn; đến năm 2030 là 
32.437.020 m2 sàn. 

Các số liệu khảo sát và dự báo các chỉ tiêu bình quân diện tích nhà ở và diện 
tích nhà ở trong từ giai đoạn của tỉnh Hà Nam và của từng địa phương được nêu cụ 
thể tại phụ lục II : Dự báo nhu cầu nhà ở tỉnh Hà Nam đến năm 2030. 

Bảng 15: Nhu cầu về tổng diện tích đến năm 2030 

Hiện trạng năm 2013 
Dự báo (m2 sàn) 

Năm 2020 Năm 2030 

15.931.057 21.445.225 32.437.020 
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1.2. Dự báo nhu cầu về diện tích tăng thêm đến năm 2020 và năm 2030 

Bảng 16: Dự báo về diện tích nhà ở tăng thêm 

STT Chỉ tiêu 

Giai đoạn 
2014 - 2030 

Giai đoạn 
đến 2020 

Giai đoạn 
đến 2030 

Diện tích 
(m2) 

Diện tích 
(m2) 

Diện tích 
(m2) 

  Phát triển nhà ở 23.130.966 8.095.747 15.035.219 
1.1 Xây mới nhà ở 16.817.483 5.514.168 11.303.315 
1.2 Cải tạo nhà ở 6.313.483 2.581.579 3.731.904 

2. Nhu cầu nhà ở tăng thêm theo các nhóm chính sách về nhà ở 

2.1. Nhà ở thương mại: 

Dự kiến nhu cầu nhà ở thương mại chiếm 15% tổng số hộ phát sinh nhu cầu 
nhà ở trong giai đến năm 2020 và 20% giai đoạn đến năm 2030, cụ thể: 

- Từ năm 2014 – 2020 dự kiến đầu tư xây dựng 467.400 m2 nhà ở (chiếm 30% 
tổng số dự án nhà ở thương mại đã phê duyệt dự kiến triển khai hoàn thiện trong 
giai đoạn đến 2020) 

- Từ năm 2021 - 2030 dự kiến đầu tư xây dựng 1.642.370 m2 nhà ở (chiếm 
70% tổng số dự án nhà ở thương mại đã phê duyệt dự kiến triển khai hoàn thiện 
trong giai đoạn đến 2020)  

* Ghi chú: Danh mục các dự án nhà ở thương mại chi tiết tại phụ lục 
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2.2.  Nhà ở do dân tự xây dựng: 

- Từ năm 2014 – 2020 dự kiến đầu tư xây dựng 4.040.165 m2 nhà ở; 

- Từ năm 2021 – 2030 dự kiến đầu tư xây dựng 7.939.325 m2 nhà ở. 

2.3.  Nhà ở xã hội: 

 Nhà ở các nhóm đối tượng xã hội (được quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị 
định số 188/2013/NĐ - CP bao gồm: người có công với cách mạng; người thu nhập 
thấp tại đô thị; cán bộ, công chức, viên chức; hộ nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ; sĩ 
quan, quân nhân chuyên nghiệp các lực lượng vũ trang; hộ người khuyết tật, người 
cao tuổi cô đơn, người nhiễm chất độc da cam,…) có khó khăn về nhà ở; riêng đối 
với nhóm đối tượng Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp có nhu cầu về nhà ở cũng 
được hưởng các chế độ ưu đãi về nhà ở xã hội. Tuy nhiên việc tính toán nhu cầu, 
bố trí quỹ đất, nguồn vốn xây dựng nhà ở xã hội cho nhóm đối tượng này được Bộ 
Công an và Bộ Quốc phòng thực hiện nên không được đề cập tại phần dự báo nhu 
cầu của chương trình. 

- Như vậy tổng số đối tượng xã hội trên địa bàn tỉnh có nhu cầu về nhà ở đến 
năm 2020 khoảng 33.020 hộ (đã trừ đi các đối tượng đã được hỗ trợ như người có 
công với cách mạng…) 

Bảng 17 - 1: Dự báo nhu cầu nhà ở xã hội đến năm 2020 

STT Đơn vị hành 
chính 

Nhu cầu đến 2020 

Tổng 
nhu cầu 

(hộ) 

Cán bộ 
CC-VC 

Hộ 
người có 

công 

Tái định 
cư 

Thu 
nhập 

thấp đô 
thị 

Đối 
tượng xã 
hội khó 

khăn 
nhà ở 

Số cán 
bộ có 

nhu cầu 
(hộ) 

Số hộ có 
nhu cầu 

(hộ) 

Số hộ có 
nhu cầu 

(hộ) 

Số hộ có 
nhu cầu 

(hộ) 

Số hộ có 
nhu cầu 

(hộ) 

  Toàn tỉnh 33.020 4.605 3.642 - 23.907 866 
1 Thành phố Phủ Lý 9.586 766 928 - 7.750 142 
2 Huyện Duy Tiên 6.876 656 714 - 5.384 122 
3 Huyện Kim Bảng 3.511 732 234 - 2.409 136 
4 Huyện Thanh Liêm 3.862 729 224 - 2.763 146 
5 Huyện Bình Lục 5.378 856 1.114 - 3.249 159 
6 Huyện Lý Nhân 3.808 866 429 - 2.352 161 
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- Đến năm 2030, số đối tượng có nhu cầu nhà ở là 42.223 hộ. Dự kiến đầu tư 
xây dựng khoảng 15.513 căn nhà ở xã hội với tổng diện tích sàn là 1.440.526 m2 
nhằm đáp ứng cho khoảng 16,8% số đối tượng có nhu cầu.  

Bảng 17 - 2: Dự báo nhu cầu nhà ở đến năm 2030 

STT Đơn vị hành 
chính 

Nhu cầu đến 2030 

Tổng 
nhu cầu 

(hộ) 

Cán bộ 
CC-VC 

Hộ 
người có 

công 

Tái định 
cư 

Thu 
nhập 

thấp đô 
thị 

Đối 
tượng xã 
hội khó 

khăn 
nhà ở 

Số cán 
bộ có 

nhu cầu 
(hộ) 

Số hộ có 
nhu cầu 

(hộ) 

Số hộ có 
nhu cầu 

(hộ) 

Số hộ có 
nhu cầu 

(hộ) 

Số hộ có 
nhu cầu 

(hộ) 

  Toàn tỉnh 42.223 4.611 3.293 - 33.496 823 
1 Thành phố Phủ Lý 12.479 767 839 - 10.738 135 
2 Huyện Duy Tiên 12.798 657 646 - 11.379 116 
3 Huyện Kim Bảng 3.557 733 211 - 2.484 129 
4 Huyện Thanh Liêm 3.963 730 202 - 2.892 139 
5 Huyện Bình Lục 5.429 857 1.007 - 3.414 151 
6 Huyện Lý Nhân 3.997 867 388 - 2.589 153 

 Với quy định các dự án nhà ở thương mại triển khai dành 20% quỹ đất để phát 
triển nhà ở xã hội (theo Điều 6 Nghị định 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 
2013 của Chính phủ), qua rà soát danh mục các dự án nhà ở, khu đô thị đã được 
phê duyệt đang và sắp triển khai trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Ước tính, 
trong giai đoạn đến năm 2020, trên toàn tỉnh các dự án nhà ở xã hội triển khai với 
tổng diện tích sàn xây dựng là 504.725 m2 sàn giải quyết chỗ ở cho 7.765 hộ thuộc 
đối tượng có khó khăn về nhà ở ( đáp ứng 23,5% nhu cầu về nhà ở xã hội); Giai 
đoạn đến năm 2030 xây dựng 826.000 m2 sàn nhà ở đáp ứng nhu cầu 27,9% tổng 
số hộ có nhu cầu về nhà ở xã hội 

 Bảng 18: Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030 

STT Đơn vị hành chính 

Nhu cầu đến 2020 Nhu cầu đến 2030 

Tổng số 
đối 

tượng có 
nhu cầu 

Số lượng 
nhà ở 
XH có 

khả năng 
đáp ứng  

Diện tích 
(m2) 

Tổng số 
đối 

tượng có 
nhu cầu 

Số lượng 
nhà ở 
XH có 

khả năng 
đáp ứng  

Diện tích 
(m2) 

  Toàn tỉnh 33.020 7.765 504.725 42.223 11.800 826.000 
1 Thành phố Phủ Lý 9.586 4.413 286.845 12.479 7.239 506.730 
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2 Huyện Duy Tiên 6.876 1.923 124.995 12.798 2.791 195.370 
3 Huyện Kim Bảng 3.511 96 6.240 3.557 71 4.970 
4 Huyện Thanh Liêm 3.862 395 25.675 3.963 777 54.390 
5 Huyện Bình Lục 5.378 404 26.260 5.429 777 54.390 
6 Huyện Lý Nhân 3.808 534 34.710 3.997 145 10.150 

2.4.  Nhà ở cho hộ nghèo:  

Hiện nay Bộ Xây dựng đang trình Thủ tướng chính phủ văn bản hỗ trợ về nhà 
ở cho hộ nghèo (với mức hỗ trợ khoảng 10 triệu đồng/hộ, cho vay từ Ngân hàng 
chính sách XH khoảng 15 triệu đồng/hộ); 

Dự kiến đến năm 2020 có khoảng 2.213 hộ được hỗ trợ với tổng diện tích nhà 
ở cần hỗ trợ là 95.535 m2 sàn nhà ở. 

Bảng 19: Dự báo nhu cầu nhà ở cho hộ nghèo đến năm 2020 

STT Đơn vị hành 
chính 

Nhu cầu nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2014 - 2020 

Tổng 
số hộ 
nghèo 
(hộ) 

Số hộ 
cần hỗ 
trợ về 
nhà ở 
(hộ) 

Diện 
tích 

cần hỗ 
trợ 

(m2) 

Vốn xây dựng ( triệu đồng) 

Tổng Ngân 
sách 

Ngân 
hàng 

CSXH 

Từ 
cộng 
đồng 

và 
người 
được 
hỗ trợ 

STT Toàn tỉnh 5.331 2.123 95.535 116.765 21.230 31.845 63.690 

1 Thành phố Phủ Lý 1.046 133 5.985 7.315 1.330 1.995 3.990 
2 Huyện Duy Tiên 753 612 27.540 33.660 6.120 9.180 18.360 
3 Huyện Kim Bảng 798 124 5.580 6.820 1.240 1.860 3.720 
4 Huyện Thanh Liêm 773 280 12.600 15.400 2.800 4.200 8.400 
5 Huyện Bình Lục 927 577 25.965 31.735 5.770 8.655 17.310 
6 Huyện Lý Nhân 1.034 397 17.865 21.835 3.970 5.955 11.910 

2.5.  Nhà ở cho người có công với cách mạng 

- Xây dựng mới nhà ở: 

+ Với nhà ở cho đối tượng là người có công với cách mạng: Căn cứ Quyết 
định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam 
triển khai đề án hỗ trợ sửa chữa và xây mới nhà ở cho đối tượng là người có công 
với cách mạng trong năm 2013 và năm 2014. Tổng số hộ được hỗ trợ xây mới là 
2.511 hỗ (được hỗ trợ bằng vốn ngân sách là 40 triệu đồng/hộ). Nếu diện tích bình 
quân mỗi căn là 55 m2  thì tổng diện tích cần xây dựng là 138.105 m2; 
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+ Với nhà ở cho đối tượng là người có công thực hiện sau đề án hỗ trợ nhà ở 
cho người có công (bắt đầu từ sau năm 2014, ngoài những trường hợp đã được hỗ 
trợ theo QĐ 22/2013/QĐ – TTg) có nhu cầu về xây mới nhà ở sẽ được áp dụng các 
cơ chế ưu đãi mua, thuê và thuê mua nhà ở tại NĐ 188/2013/NĐ – CP về phát triển 
và quản lý nhà ở xã hội. 

 - Sửa chữa cải tạo nhà ở: 

+ Với nhà ở cho đối tượng là người có công thực hiện sau đề án hỗ trợ nhà ở 
cho người có công (bắt đầu từ sau năm 2014, ngoài những trường hợp đã được hỗ 
trợ theo QĐ 22/2013/QĐ – TTg) có nhu cầu về sửa chữa cải tạo nhà ở sẽ được hỗ 
trợ kinh phí sửa chữa cải tạo nhà ở từ nguồn vốn huy động từ các tổ chức, doanh 
nghiệp, ngân hàng thương mại ủng hộ, … ; 

+ Tổng số hộ được hỗ trợ cải tạo nhà ở theo đề án hỗ trợ nhà ở cho người có 
công là 3.488 hộ (được hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách là 20 triệu đồng/hộ). 

Bảng 20: Dự báo nhu cầu nhà ở cho người có công với cách mạng 

STT Đơn vị hành 
chính 

Nhu cầu nhà ở cho người có công 
Giai đoạn đến năm 2020 

Hỗ 
trợ 
(hộ) 

Hỗ trợ theo 
QĐ 

22/2013/QĐ-
TTg (*) 

Vốn xây dựng ( tỷ đồng) 
Vốn xây dựng 

Ngân sách 
Từ cộng đồng 
và người được 

hỗ trợ 

Tổng 

Trong đó 

Xây 
mới 
(hộ) 

Sửa 
chữa 
(hộ) 

Xây 
mới 

Sửa 
chữa 

Xây 
mới 

Sửa 
chữa 

Xây 
mới 

Sửa 
chữa 

STT Toàn tỉnh 5.999 2.511 3.488 936,10 552,42 383,68 100,44 69,76 451,98 313,92 

1 Thành phố Phủ Lý 970 326 644 142,56 71,72 70,84 13,04 12,88 58,68 57,96 
2 Huyện Duy Tiên 1.630 787 843 265,87 173,14 92,73 31,48 16,86 141,66 75,87 
3 Huyện Kim Bảng 891 207 684 120,78 45,54 75,24 8,28 13,68 37,26 61,56 
4 Huyện Thanh Liêm 856 446 410 143,22 98,12 45,10 17,84 8,20 80,28 36,90 
5 Huyện Bình Lục 665 319 346 108,24 70,18 38,06 12,76 6,92 57,42 31,14 
6 Huyện Lý Nhân 987 426 561 155,43 93,72 61,71 17,04 11,22 76,68 50,49 

2.6. Nhà ở cho đối tượng xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

Các đối tượng xã hội có hoàn cảnh khó khăn bao gồm: người tàn tật, người già 
cô đơn, người nhiễm chất độc màu da cam... Các đối tượng này nếu có nhu cầu về 
sửa chữa cải tạo nhà ở sẽ được hỗ trợ kinh phí sửa chữa cải tạo nhà ở từ nguồn vốn 
huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp, ngân hàng thương mại ủng hộ, …  
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Bên cạnh đó, các đối tượng này khi có nhu cầu về xây mới nhà ở sẽ được 
hưởng các cơ chế ưu đãi mua, thuê và thuê mua nhà ở tại NĐ 188/2013/NĐ – CP 
về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. 

2.7. Nhà ở công vụ: 

- Nhà ở công vụ được tính toán dựa theo tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ 
quy định tại Quyêt định số 09/2008/QĐ-TTg ngày 11/01/2008 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành quy định nguyên tắc thiết kế và tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công 
vụ. Theo Quyết định này, các đối tượng bố trí thuê nhà ở công vụ ở địa phương 
được bố trí căn hộ chung cư có diện tích sàn từ 45m2 - 150m2 (tại khu vực đô thị), 
hoặc được bố trí căn hộ nhà một tầng nhiều gian có diện tích sàn từ 35m2-60m2 (tại 
khu vực nông thôn). Xét mặt bằng chung của tỉnh, tiêu chuẩn một căn với diện tích 
khoảng 60 m2/căn đến năm 2015 và 65 m2/căn đến năm 2020. 

Việc đầu tư các dự án phát triển nhà ở công vụ cho sĩ quan, quân nhân chuyên 
nghiệp các lực lượng vũ trang do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quyết định đầu tư 
nên tỉnh chỉ tập trung đầu tư xây dựng nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức, viên 
chức của tỉnh. 

2.8. Nhà ở sinh viên (có tính đến việc nhà ở được sử dụng luân phiên):  

Với số liệu báo cáo hiện trạng, dự báo nhu cầu chỗ ở cho sinh viên các trường 
đại học, cao đẳng, trung cấp hiện có trên toàn tỉnh cùng việc Quyết định phê duyệt 
đề án xây dựng khu đại học Nam Cao được thông qua, trong những năm tới, số 
lượng các trường đại học cao đẳng trên toàn tỉnh được dự báo tăng mạnh (đặc biệt 
trên địa bàn huyện Duy Tiên). Cùng với việc hình thành các trường đại học, cao 
đẳng mới, nhu cầu về chỗ ở của học sinh, sinh viên cũng tăng cao. 

Dự báo số lượng học sinh, sinh viên có nhu cầu về nhà ở ký túc xá giai đoạn 
từ năm 2014 - 2020 khoảng 17.983 người. Dựa trên cơ sở các dự án ký túc xá của 
các trường sẽ được triển khai trong giai đoạn, dự báo đến năm 2020, số lượng căn 
hộ ký túc xá được xây dựng thêm là 1.246 căn (tiêu chuẩn chỗ ở 6 người/ căn, diện 
tích 8m2/ người). Cùng với 1.614 căn hiện có, ước tính số lượng ký túc xá đến năm 
2020 đáp ứng 90% nhu cầu về chỗ ở cho sinh viên; Số lượng sinh viên có nhu cầu 
về nhà ở còn lại trong giai đoạn sẽ được giải quyết bằng nhà trọ do cá nhân và các 
hộ gia đình có điều kiện tự xây dựng và cho thuê. 

Trong giai đoạn 2021 – 2030, ước tính có khoảng 33.840 học sinh, sinh viên 
có nhu cầu về nhà ở. Để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho toàn bộ số lượng sinh viên nêu 
trên thì cần xây dựng thêm khoảng 2.836 căn nhà với tổng diện tích là 212.700 m2 
(tiêu chuẩn chỗ ở 6 người/ căn, diện tích 12m2/ người); 
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Bảng 21: Dự báo nhu cầu nhà ở cho sinh viên đến năm 2020 

STT Đơn vị hành 
chính 

Nhu cầu 2020 

Tổng số 
Học sinh 

- Sinh 
viên 

(người) 

Số Học 
sinh - 
Sinh 

viên có 
nhu cầu 

nhà ở 
(người) 

Khả năng đáp ứng 

Số căn 
hiện có 
(căn) 

Số nhà ở 
tăng 
thêm 
(căn) 

Diện tích 
nhà ở 

cần xây 
dựng 
(m2) 

Tổng 
vốn đầu 
tư ( tỷ 
đồng) 

  Toàn tỉnh 30.700 17.983 1.614 1.246 68.530 308,39 
1 Thành phố Phủ Lý 11.400 3.420 417 138 7.590 34,16 
2 Huyện Duy Tiên 18.950 14.213 1.167 1.082 59.510 267,80 
3 Huyện Kim Bảng 350 350 30 26 1.430 6,44 
4 Huyện Thanh Liêm - - - - - - 
5 Huyện Bình Lục - - - - - - 
6 Huyện Lý Nhân - - - - - - 

Bảng 22: Dự báo nhu cầu nhà ở cho sinh viên đến năm 2030 

STT Đơn vị hành 
chính 

Nhu cầu 2030 

Tổng số 
Học sinh 

- Sinh 
viên 

(người) 

Số Học 
sinh - 
Sinh 

viên có 
nhu cầu 

nhà ở 
(người) 

Khả năng đáp ứng 

Số căn 
hiện có 

(căn) (*) 

Số nhà ở 
tăng 
thêm 
(căn) 

Diện tích 
nhà ở 

cần xây 
dựng 
(m2) 

Tổng 
vốn đầu 
tư ( tỷ 
đồng) 

  Toàn tỉnh 50.642 33.840 2.860 2.836 212.700 2.020,65 
1 Thành phố Phủ Lý 12.800 3.840 555 85 6.375 60,56 
2 Huyện Duy Tiên 37.500 30.000 2.249 2.751 206.325 1.960,09 
3 Huyện Kim Bảng 342 - 56 - - - 
4 Huyện Thanh Liêm - - - - - - 
5 Huyện Bình Lục - - - - - - 
6 Huyện Lý Nhân - - - - - - 

2.9. Nhà ở cho công nhân (có tính đến việc nhà ở được sử dụng luân phiên) 

Theo báo cáo của Ban quản lý các khu công nghiệp, cùng báo cáo của các địa 
phương, dự báo số công nhân có nhu cầu nhà ở tính đến năm 2020 là khoảng 
22.251 người và năm 2030 là khoảng 47.708 người; 

- Giai đoạn 2014- 2020: Trong giai đoạn này dự kiến sẽ xây dựng mới 740 căn 
nhà, tương đương 40.700 m2 sàn (mỗi căn có diện tích dự kiến khoảng 55 m2) đáp 
ứng chỗ ở cho 20% tổng số công nhân có nhu cầu; 
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- Giai đoạn 2021- 2030: Trong giai đoạn này dự kiến sẽ xây dựng mới 3.600 
căn nhà, tương đương 270.000 m2 sàn (mỗi căn có diện tích dự kiến khoảng 75 m2) 
đáp ứng chỗ ở cho 50% tổng số công nhân có nhu cầu; 

- Số lượng công nhân có nhu cầu về nhà ở còn lại trong các giai đoạn sẽ được 
giải quyết bằng nhà trọ do cá nhân và các hộ gia đình có điều kiện tự xây dựng và 
cho thuê hoặc được các doanh nghiệp sử dụng lao động hỗ trợ tiền thuê nhà. 

Bảng 23: Dự báo nhu cầu nhà ở cho công nhân đến năm 2020 

STT Đơn vị hành 
chính 

Nhu cầu 2020 

Tổng số 
công 
nhân 

Số công 
nhân có 
nhu cầu 

nhà ở 

Nhà ở do DN xây dựng 

Số căn 
hiện có 
(căn) 

Số căn 
xây thêm 

(căn) 

Diện tích 
nhà ở 

cần xây 
dựng 
(m2) 

Tổng 
vốn đầu 
tư ( tỷ 
đồng) 

  Toàn tỉnh 70.481 22.251 10 740 40.700 183,15 
1 Thành phố Phủ Lý 9.366 2.810 10 92 5.060 22,77 
2 Huyện Duy Tiên 38.614 12.691 - 423 23.265 104,69 
3 Huyện Kim Bảng 13.500 4.050 - 135 7.425 33,41 
4 Huyện Thanh Liêm 9.000 2.700 - 90 4.950 22,28 
5 Huyện Bình Lục - - - - - - 
6 Huyện Lý Nhân - - - - - - 

Bảng 24: Dự báo nhu cầu nhà ở cho công nhân đến năm 2030 

STT Đơn vị hành 
chính 

Nhu cầu 2030 

Tổng số 
công 
nhân 

Số công 
nhân có 
nhu cầu 

nhà ở 

Nhà ở do DN xây dựng 

Số căn 
hiện có 
(căn) 
(***) 

Số căn 
xây thêm 

(căn) 

Diện tích 
nhà ở 

cần xây 
dựng 
(m2) 

Tổng 
vốn đầu 
tư ( tỷ 
đồng) 

  Toàn tỉnh 153.281 47.708 750 3.600 270.000 2.565,00 
1 Thành phố Phủ Lý 16.116 5.303 102 391 29.325 278,59 
2 Huyện Duy Tiên 65.614 20.940 423 1.533 114.975 1.092,26 
3 Huyện Kim Bảng 13.500 4.050 135 270 20.250 192,38 
4 Huyện Thanh Liêm 58.050 17.415 90 1.406 105.450 1.001,78 
5 Huyện Bình Lục - - - - - - 
6 Huyện Lý Nhân - - - - - - 
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2.10.  Nhà ở tái định cư: 

 Dự kiến được bố trí cho các hộ gia đình có đất bị thu hồi phuc vụ cho việc 
giải phóng mặt bằng thu hồi đất làm đường, xây dựng các dự án quy hoạch phát 
triển nhà ở thương mại; nhà ở xã hội,…; 

Dự kiến đến năm 2020 bố trí chỗ ở tái định cư cho 3.606 hộ có nhu cầu tương 
ứng với diện tích 252.420 m2 nhà ở; đến năm 2030 bố trí chỗ ở cho 4.588 hộ có nhu 
cầu tương ứng với diện tích 412.920 m2.  

Bảng 25: Dự báo nhu cầu nhà ở tái định cư đến năm 2020 

STT Đơn vị hành chính 

Nhu cầu nhà ở cho ĐTC GPMB đến năm 2020 

Nhu cầu  Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)  

Tổng số 
hộ (hộ) 

Số hộ 
được 
giải 

quyết 
(hộ) 

Diện tích 
(m2) Tổng  

Ngoài 
ngân 
sách 

Ngân 
sách 

  Toàn tỉnh 3.606 3.606 252.420 1.135,89 1.135,89 - 
1 Thành phố Phủ Lý 2.049 2.049 143.430 645,44 645,44 - 
2 Huyện Duy Tiên 893 893 62.510 281,30 281,30 - 
3 Huyện Kim Bảng 45 45 3.150 14,18 14,18 - 
4 Huyện Thanh Liêm 183 183 12.810 57,65 57,65 - 
5 Huyện Bình Lục 188 188 13.160 59,22 59,22 - 
6 Huyện Lý Nhân 248 248 17.360 78,12 78,12 - 

Bảng 26: Dự báo nhu cầu nhà ở tái định cư đến năm 2030 

STT Đơn vị hành chính 

Nhu cầu nhà ở cho ĐTC GPMB đến năm 2030 

Nhu cầu Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)  

Tổng số 
hộ (hộ) 

Số hộ 
được 
giải 

quyết 
(hộ) 

Diện tích 
(m2) Tổng  

Ngoài 
ngân 
sách 

Ngân 
sách 

  Toàn tỉnh 4.588 4.588 412.920 3.922,74 3.922,74 - 
1 Thành phố Phủ Lý 2.815 2.815 253.350 2.406,83 2.406,83 - 
2 Huyện Duy Tiên 1.085 1.085 97.650 927,68 927,68 - 
3 Huyện Kim Bảng 28 28 2.520 23,94 23,94 - 
4 Huyện Thanh Liêm 302 302 27.180 258,21 258,21 - 
5 Huyện Bình Lục 302 302 27.180 258,21 258,21 - 
6 Huyện Lý Nhân 56 56 5.040 47,88 47,88 - 



 

91 
 

 

Bảng 27: Dự báo nhu cầu phát triển nhà ở tỉnh Hà Nam theo từng giai đoạn 

STT Chỉ tiêu 

Giai đoạn 
2014 - 2030 

 Giai đoạn 
đến 2020 

 Giai đoạn 
đến 2030 

Diện tích 
(m2) 

Diện tích 
(m2) 

Diện tích 
(m2) 

  Tổng phát triển nhà ở 23.130.966 8.095.747 15.035.219 
1.1 Xây mới nhà ở 16.817.483 5.514.168 11.303.315 

   - Nhà ở dự án 2.109.770 467.400 1.642.370 
   - Nhà ở dân tự xây 11.979.490 4.040.165 7.939.325 
   - Nhà ở xã hội 1.330.725 504.725 826.000 
   - Người nghèo 2.123 2.123 - 
   - Hộ có công 138.105 138.105 - 
   - Nhà ở công vụ - - - 
   - Nhà ở HS - SV 281.230 68.530 212.700 
   - TĐC GPMB 665.340 252.420 412.920 
   - Nhà ở công nhân 310.700 40.700 270.000 

  
 - Đối tượng XH đặc biệt 
khó khăn - - - 

1.2 Cải tạo nhà ở 6.313.483 2.581.579 3.731.904 

3. Quỹ đất dành cho phát triển nhà ở 

Qua số liệu dự báo, tổng số hộ tăng thêm trong giai đoạn từ nay đến 2020 là 
25.811 hộ. Với quỹ đất ở bố trí trung bình trên địa bàn toàn tỉnh trong giai đoạn là 
150m2/hộ, ước tính diện tích đất ở cần tăng thêm trong giai đoạn là 387,17 ha 
(không bao gồm đất phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội); 

Đến năm 2030, diện tích cần bố trí xây dựng nhà ở cho 77.268 hộ tăng thêm 
trong giai đoạn tương ứng là 927,22 ha (không bao gồm đất phát triển hạ tầng kỹ 
thuật và hạ tầng xã hội). 

Bảng 28: Dự báo nhu cầu quỹ đất xây dựng nhà ở đến năm 2030 

STT Đơn vị hành 
chính 

Giai đoạn đến 2020 Giai đoạn đến 2030 

Số hộ tăng 
thêm (hộ) 

Diện tích đất 
cần xây dựng 

nhà ở (ha) 

Số hộ tăng 
thêm (hộ) 

Diện tích đất 
cần xây dựng 

nhà ở (ha) 
  Toàn tỉnh 25.811 387,17 77.268 927,22 
1 Thành phố Phủ Lý 12.330 184,95 31.597 379,16 
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2 Huyện Duy Tiên 4.240 63,60 29.716 356,59 
3 Huyện Kim Bảng 1.902 28,53 2.599 31,19 
4 Huyện Thanh Liêm 561 8,42 3.145 37,74 
5 Huyện Bình Lục 1.626 24,39 3.501 42,01 
6 Huyện Lý Nhân 5.152 77,28 6.710 80,52 

4. Ước vốn đầu tư cho việc phát triển nhà ở 

4.1. Tổng nguồn vốn 

Dự kiến vốn đầu tư trung bình cho 1m2 sàn xây dựng nhà ở tại tỉnh Hà Nam là 
4.500.000 đồng trong giai đoạn đến 2020, đến năm 2030 dự kiến vốn đầu tư 1m2 
sàn là 9.500.000 đồng. 

Vốn xây dựng hạ tầng kỹ thuật chiếm khoảng  12,6% giá thành xây dựng nhà 
ở, vốn xây dựng hạ tầng xã hội chiếm khoảng 12,4% giá thành xây dựng nhà ở và 
GPMB chiếm 5% giá thành xây dựng nhà ở (chưa tính tiền sử dụng đất).  

Bảng 29: Ước tính vốn đầu tư giai đoạn đến 2020 

Stt Tên đô thị 

Tổng vốn đầu tư để xây dựng nhà ở 
Tổng 

vốn đầu 
tư bình 
quân 
hàng 
năm 

Cộng Xây lắp 

Xây 
dựng 

hạ tầng 
kỹ 

thuật 
(*) 

Xây 
dựng 

hạ tầng 
xã hội 
(**) 

Giải 
phóng 

mặt 
bằng 
(***) 

  Toàn tỉnh 35.096,16 28.188,54 2.901,20 2.855,15 1.151,27 5.849,36 
1 Thành phố Phủ Lý 12.208,40 9.591,88 1.098,94 1.081,50 436,09 2.034,73 
2 Huyện Duy Tiên 5.763,45 4.601,94 487,83 480,09 193,58 960,57 
3 Huyện Kim Bảng 3.675,75 3.025,50 273,11 268,77 108,38 612,62 
4 Huyện Thanh Liêm 1.849,21 1.600,64 104,40 102,74 41,43 308,20 
5 Huyện Bình Lục 3.012,64 2.512,04 210,25 206,92 83,43 502,11 
6 Huyện Lý Nhân 8.586,71 6.856,54 726,67 715,13 288,36 1.431,12 

Bảng 30: Ước tính vốn đầu tư giai đoạn đến 2030 

Stt Tên đô thị 

Tổng vốn đầu tư để xây dựng nhà ở Tổng 
vốn đầu 
tư bình 
quân 
hàng 
năm 

Cộng Xây lắp 

Xây 
dựng hạ 
tầng kỹ 
thuật (*) 

Xây 
dựng hạ 
tầng xã 
hội (**) 

Giải 
phóng 

mặt 
bằng 
(***) 

  Toàn tỉnh 136.024,12 108.310,16 11.639,86 11.455,10 4.618,99 13.602,41 
1 Thành phố Phủ Lý 59.054,95 46.041,73 5.465,55 5.378,80 2.168,87 5.905,49 



 

93 
 

2 Huyện Duy Tiên 39.355,42 30.763,74 3.608,51 3.551,23 1.431,95 3.935,54 
3 Huyện Kim Bảng 6.951,57 5.949,40 420,91 414,23 167,03 695,16 
4 Huyện Thanh Liêm 9.141,15 7.590,87 651,12 640,79 258,38 914,12 
5 Huyện Bình Lục 8.293,59 6.999,06 543,70 535,07 215,76 829,36 
6 Huyện Lý Nhân 13.227,43 10.965,36 950,07 934,99 377,01 1.322,74 

Qua kinh nghiệm nghiên cứu và tính toán trên thế giới, việc chi tiêu cho hoạt 
động đầu tư xây dựng và sửa chữa nhà ở chiếm một phần tương đối quan trọng 
trong tỷ lệ thu nhập bình quân hàng năm. Đối với trung bình các nước trên thế giới, 
tỷ lệ chi tiêu cho việc đầu tư xây dựng cải tạo và sửa chữa nhà ở chiếm 8-10 % 
trong tổng thu nhập bình quân đầu người. Tại Việt Nam, trung bình, tỷ lệ thu nhập 
dành cho xây dựng sửa chữa nhà ở của người dân vào khoảng 8,5 % tổng thu nhập 
hàng năm. 

Theo niên giám thống kê của tỉnh Hà Nam năm 2013, mức thu nhập bình quân 
đầu người của tỉnh đạt 3,8 triệu đồng/ tháng (tương đương 45,6 triệu đồng/năm). 
Đến năm 2020 ước tính thu nhập bình quân người dân ước tính đạt 79,5 triệu 
đồng/người/năm (6,6 triệu/tháng) và 201,6 triệu đồng/ người/năm (16,8 triệu/tháng) 
vào năm 2030; Với việc dự báo nhu cầu nhà ở của tỉnh đến năm 2020 đạt diện tích 
bình quân 25,0 m2/người; đến năm 2030 đạt 30,0 m2/người thì trung bình mỗi năm 
mỗi người dân cần dành ra 8,6% thu nhập cho việc xây dựng, cải tạo nhà ở trong 
giai đoạn đến 2020; Tỷ lệ này là 6,2% vào giai đoạn đến 2030. Như vậy, các chỉ 
tiêu về nhà ở đã đảm bảo yêu cầu đề ra (xấp xỉ mức 8,5 %) 

Bảng 31:  Ước tính tỷ lệ vốn đầu tư xây dựng nhà ở trên thu nhập bình quân 

Giai đoạn đến năm 2020 Giai đoạn đến năm 2030 

Thu nhập bình quân 
(triệu đồng) 

Chiếm tỷ lệ thu 
nhập bình quân (%) 

Thu nhập bình quân 
(triệu đồng) 

Chiếm tỷ lệ thu nhập 
bình quân (%) 

79,5 8,6% 201,6 6,2% 

4.2. Phân bổ nguồn vốn 

 Dự báo nhu cầu vốn đầu tư xây dựng nhà ở 

Theo tính toán, tổng số vốn đầu tư cho đầu tư xây mới và sửa chữa nhà ở giai 
đoạn từ năm 2014-2020 là 35.096,16 tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách là 1.844,56 
tỷ đồng); Giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, tổng số vốn đầu tư cho đầu tư xây 
mới và sửa chữa nhà ở giai đoạn từ năm là 136.024,12 tỷ đồng (trong đó vốn ngân 
sách là 2.916,8 tỷ đồng). 
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Bảng 32:  Ước tính vốn đầu tư xây dựng phân theo từng loại hình nhà ở 

STT Chỉ tiêu 

Giai đoạn đến 2020 Giai đoạn đến 2030 

Vốn đầu tư 
Trong đó 

Vốn đầu tư 
Trong đó 

Ngân 
sách 

Ngoài 
ngân sách Ngân sách Ngoài 

ngân sách 
  TỔNG CỘNG 35.096,16 1.844,56 33.251,60 136.024,12 2.916,18 133.107,94 

1 Vốn phát triển nhà ở 28.188,54 209,75 27.978,80 108.310,16 128,25 108.181,91 

1.1 Xây mới nhà ở 23.025,39 139,99 22.885,40 92.379,87 128,25 92.251,62 

  - Nhà ở dự án 2.103,30 - 2.103,30 15.602,52 - 15.602,52 

  - Nhà ở dân tự xây 18.180,74 - 18.180,74 67.484,26 - 67.484,26 

  - Nhà ở xã hội 227,13 - 227,13 784,70 - 784,70 

  - Người nghèo 334,37 21,23 313,14 - - - 

  - Hộ có công 552,42 100,44 451,98 - - - 

  - Nhà ở công vụ - - - - - - 

  - Nhà ở HS - SV 308,39 - 308,39 2.020,65 - 2.020,65 

  - TĐC GPMB 1.135,89 - 1.135,89 3.922,74 - 3.922,74 

  - Nhà ở công nhân 183,15 18,32 164,84 2.565,00 128,25 2.436,75 

 
 - Đối tượng XH đặc biệt 
khó khăn - - - - - - 

1.2 Cải tạo nhà ở 5.163,16 69,76 5.093,40 15.930,29 - 15.930,29 

2 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật 2.901,20 345,41 2.555,79 11.639,86 1.170,93 10.468,93 

3 Xây dựng hạ tầng xã hội 2.855,15 1.152,34 1.702,80 11.455,10 1.152,34 10.302,76 

4 Giải phóng mặt bằng 1.151,27 137,07 1.014,20 4.618,99 464,65 4.154,34 
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 Phân bổ nguốn vốn đầu tư ngân sách nhà nước 

Nhà ở đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
Hà Nam nói riêng và cả nước nói chung. Chỉ tiêu phát triển nhà ở là một trong 
những chỉ tiêu quan trọng trong việc đánh giá tình hình phát triển của đất nước. 
Nhận thức được tầm quan trọng của việc đầu tư xây dựng và phát triển nhà ở trong 
những năm vừa qua, nhà nước ta đã có nhiều chính sách, hỗ trợ vốn để xây dựng 
nhà ở, đặc biệt giải quyết vấn đề nhà ở cho các nhóm đối tượng xã hội. Nguồn vốn 
ngân sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các nhóm đối tượng xã hội bao gồm ngân 
sách trung ương và ngân sách địa phương. Vốn ngân sách Trung ương được huy 
động thực hiện việc xây dựng và hỗ trợ phát triển nhà ở cho nhóm đối tượng: hộ có 
công về nhà ở được hỗ trợ theo QĐ 22/2013/QĐ-TTg; người nghèo và nhà ở cho 
học sinh sinh viên; Nguồn vốn ngân sách địa phương phục vụ hỗ trợ xây dựng và 
sửa chữa nhà ở trong từng giai đoạn được lấy nguồn từ quỹ phát triển nhà ở của 
tỉnh và từ nhiều nguồn lực khác trên địa bàn. Cụ thể: 

- Vốn đầu tư xây dựng nhà ở công vụ dùng 100% vốn ngân sách của Tỉnh. 

- Vốn đầu tư hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở sử dụng nguồn vốn 
ngân sách Trung ương và một phần vốn ngân sách địa phương. Ngoài ra còn huy 
động từ cấc nguồn vốn khác. 

- Đầu tư từ ngân sách của Tỉnh hỗ trợ để giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ 
tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội các dự án nhà công nhân, sinh viên, nhà ở xã hội 
(cho đối tượng là cán bộ, công chức; viên chức; lực lượng vũ trang; nhân sỹ, trí 
thức; người già không nơi nương tựa; người bị nhiễm chất độc da cam và người thu 
nhập thấp tại đô thị có khó khăn về nhà ở).  

- Vốn ngân sách đầu tư cho hộ nghèo tại khu vực nông thôn dùng 2 nguồn 
vốn: vốn trung ương chi trả 10 triệu đồng/hộ, vốn địa phương chi trả 1 triệu 
đồng/hộ. 
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 IV. DỰ BÁO NHU CẦU NHÀ Ở CHO CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH  

1. Thành phố Phủ Lý 

1.1. Tầm nhìn phát triển 

Thành phố Phủ Lý là thành phố trực thuộc tỉnh, trung tâm tổng hợp của tỉnh 
Hà Nam. Ngoài ra đây còn là trung tâm đô thị thương mại, dịch vụ, du lịch, trung 
tâm đào tạo nguồn nhân lực, công nghiệp công nghệ cao. Đặc biệt, đây là Đầu mối 
giao thương, có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng phía Nam của thủ đô Hà 
Nội. 

Trong những năm qua tốc độ đô thị hóa của tỉnh Hà Nam nói chung và thành 
phố Phủ Lý nói riêng luôn ở mức cao so với mặt bằng chung của cả nước, mục tiêu 
đến năm 2020 trở thành đô thị loại II. Theo đó là nhu cầu về nhà ở của người dân 
trên địa bàn thành phố ngày càng được nâng cao cả về chất lượng lẫn diện tích. 

Theo Quyết định số 927/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quy hoạch chung xây 
dựng thành phố đến năm 2030 thì không gian phát triển của thành phố được tổ 
chức thành 7 khu đô thị. Trong đó hình thành các khu đô thị mới bên cạnh các khu 
đô thị cũ được cải tạo, nâng cấp đề phù hợp với diện mạo mới của thành phố.  

a) Khu đô thị số 01: Là khu đô thị mới; khu trung tâm hành chính chính trị 
mới của tỉnh; trung tâm công viên thành phố Phủ Lý; trung tâm thương mại dịch vụ 
hỗn hợp. Khu hành chính chính trị kết hợp với khu công viên cây xanh là trung tâm 
khu đô thị. Khu đô thị lấy trục động lực (đường 68m) là trục trung tâm thương mại 
kinh tế; hai bên trục động lực bố trí tổ hợp các công trình cao tầng, tạo điểm nhấn 
khu đô thị hiện đại, đồng thời khai thác cảnh quan bên sông Châu, sông Nhuệ. 

b) Khu đô thị số 02: Là khu đô thị cũ và một phần mở rộng. 

- Khu đô thị cũ chủ yếu cải tạo chỉnh trang các tuyến phố, tạo kiến trúc đô thị 
phù hợp với kiến trúc truyền thống. Cải tạo và xây dựng khu cây xanh ven sông 
Đáy, sông Châu, sông Nhuệ kết hợp với mặt nước tạo cảnh quan không gian; 

+ Khu đô thị mới lấy trục động lực (đường 68m) và trục N1 (đường 42m) là 
trục trung tâm; tại điểm giao của hai trục tạo cụm công trình thương mại dịch vụ 
cao tầng Liêm Chính. 

c) Khu đô thị số 03: Là khu đô thị mới của thành phố Phủ Lý; khu công 
nghiệp phía Nam và Đông Nam của Thành phố Phủ Lý. 

- Quy hoạch các khu nhà ở với mật độ xây dựng thấp, chủ yếu là dạng nhà ở 
liền kề; không gian kiến trúc hiện đại trên các trục đường chính; khu công viên cây 
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xanh tập trung kết hợp với cây xanh ven các kênh mương lớn tạo thành hệ thống 
cây xanh xen giữa các khu nhà ở trong đô thị; 

- Khu công nghiệp Thanh Liêm ở phía Nam và khu công nghiệp Thanh Liêm 
01 (Liêm Cần - Thanh Bình) ở phía Đông Nam khu đô thị.  

d) Khu đô thị số 04: Là khu đô thị cũ phía Tây sông Đáy, một phần khu vực 
mở rộng đô thị và Khu công nghiệp phía Tây Nam thành phố Phủ Lý. 

- Cải tạo, chỉnh trang khu đô thị cũ, cải tạo không gian kiến trúc trên các trục phố 
chính của khu đô thị; khu phát triển đô thị mới chủ yếu tổ chức dạng nhà liền kề, nhà 
biệt thự; khai thác cảnh quan sông Đáy, tạo các mảng cây xanh kết hợp với mặt nước; 

- Cụm công nghiệp Tây Nam thành phố Phủ Lý và khu công nghiệp Châu Sơn 
ở phía Tây khu đô thị. 

e) Khu đô thị số 05: Là khu đô thị sinh thái thuộc địa bàn hành chính xã Phù 
Vân, thành phố Phủ Lý và xã Kim Bình, huyện Kim Bảng 

- Tổ chức các khu ở dạng nhà vườn, biệt thự gắn với cảnh quan thiên nhiên; 

- Khu vực cửa ngõ ngã ba sông tổ chức cụm công trình dịch vụ thương mại kết 
hợp với bến thuyền du lịch và công viên văn hoá tạo thành điểm nhấn bên bờ sông 
của thành phố Phủ Lý. 

g) Khu đô thị số 06: Là khu trung tâm y tế chất lượng cao. Bao gồm các khu 
trung tâm thể dục thể thao, trung tâm văn hoá, hội chợ, triển lãm; trung tâm thương 
mại dịch vụ đầu mối; khu công nghiệp phía Đông. 

- Tổ chức không gian điểm nhấn tại nút ga đường sắt cao tốc; tổ chức cụm 
công trình cao tầng tại khu trung tâm thương mại dịch vụ đầu mối, kết hợp với 
công viên nước và bến thuyền du lịch trên sông Châu; 

- Quy hoạch nhà ở dạng liền kề, nhà vườn; tạo các mảng cây xanh dọc theo 
các tuyến kênh mương lớn trong khu đô thị; 

- Tổ chức khu Cảng thông quan nội địa ở phía Tây và Khu công nghiệp Liêm 
Phong ở phía Đông Nam khu đô thị. 

h) Khu đô thị số 07: Là khu trung tâm giáo dục đào tạo; khu dự trữ phát triển 
đô thị; 

- Quy hoạch các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề kết hợp các khu chức 
năng sử dụng chung (khu thể dục thể thao; ký túc xá...).  

- Khu đất dự trữ phát triển đô thị. 

1.2. Dự báo nhu cầu 
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a. Nhu cầu về diện tích nhà ở, dân số và diện tích bình quân 

Qua khảo sát, ta thấy rằng diện tích nhà ở bình quân tại thành phố Phủ Lý tính 
đến hết 31/12/2013 là 19,4 m2/người (trong đó tại khu vực đô thị là 20,7 m2/người, 
nông thôn là 17,8 m2/người). Đến năm 2020, bình quân diện tích nhà ở của thành 
phố phấn đấu ở mức 28,6 m2/người (khu vực đô thị là 29,3 m2/người, nông thôn là 
27,7 m2/người) và đến năm 2030, diện tích bình quân nhà ở phấn đấu đạt 38,8 
m2/người (khu vực đô thị là 41,0 m2/người, nông thôn là 36,5 m2/người). 

Đến năm 2020, dân số dự kiến của thành phố là 169.909 người (khu vực đô thị 
là 95.044 người, nôn thôn là 74.865 người) và đến năm 2030, con số này dự kiến là 
264.468 người (khu vực đô thị là 135.371 người, nông thôn là 129.097 người). 

Căn cứ vào dân số dự kiến và chỉ tiêu về diện tích bình quân của thành phố, ta 
tính được tổng diện tích nhà ở của thành phố, cụ thể như trong bảng: 

Bảng 33: Chỉ tiêu về diện tích nhà ở, dân số và diện tích bình quân thành phố 
Phủ Lý 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị 
Giai đoạn 

Hết năm 
2013 

Đến năm 
2020 

Đến năm 
2030 

1 

Diện tích nhà ở m2 2.664.426 4.858.222 10.259.294 

Đô thị m2 1.554.881 2.782.050 5.546.651 

Nông thôn m2 1.109.545 2.076.172 4.712.643 

2 

Dân số người 137.449 169.909 264.468 

Đô thị người 75.115 95.044 135.371 

Nông thôn người 62.334 74.865 129.097 

3 

Diện tích bình quân m2/người 19,4 28,6 38,8 

Đô thị m2/người 20,7 29,3 41,0 

Nông thôn m2/người 17,8 27,7 36,5 
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b. Tổng diện tích nhà ở cần tăng thêm theo các nhóm chính sách về nhà ở 

Bảng 34: Tổng diện tích cần tăng thêm theo các nhóm đối tượng của thành 
phố Phủ Lý 

Stt Loại nhà ở Đến năm 2020 
(m2) 

Đến năm 2030 
(m2) 

1 Nhà ở thương mại 258.150 1.005.040 
2 Nhà ở do dân tự xây dựng 1.474.658 3.600.252 
3 Nhà ở xã hội 286.845 506.730 
4 Nhà ở sinh viên 7.590 6.375 
5 Nhà ở công vụ - - 
6 Nhà ở cho công nhân 5.060 29.325 

7 Nhà ở cho người có công với cách 
mạng 17.930 - 

8 Nhà ở tái định cư 143.430 253.350 
9 Nhà ở cho người nghèo 133 - 
  Tổng 2.193.796 5.401.072 

 c. Nhu Cầu về vốn dành cho việc phát triển nhà ở 

 Nguồn vốn  dành cho việc phát triển từng loại hình nhà ở đã được nêu chi tiết 
ở các phần trước. Nhu cầu cho thành phố Phủ Lý được tính toán cụ thể trong bảng 
sau: 
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Bảng 35: Nhu cầu về vốn cho việc phát triển từng loại hình nhà ở thành phố Phủ 
Lý 

Stt Danh mục 

Giai đoạn 2014-2020 Giai đoạn 2020-2030 

Tổng 
vốn đầu 

tư 

Trong đó 

Tổng vốn 
đầu tư 

Trong đó 

Ngân 
sách (tỷ 
đồng) 

Ngoài 
ngân 
sách 
 (tỷ 

đồng) 

Ngân 
sách (tỷ 
đồng) 

Ngoài 
ngân 
sách  

(tỷ đồng) 

1 Nhà ở thương mại 1.161,68                
-    1.161,68 9.547,88                

-    9.547,88 

2 Nhà ở do dân tự xây 
dựng 6.635,96                

-    6.635,96 30.602,14                
-    30.602,14 

3 Nhà ở xã hội 129,08                
-    129,08 481,39                

-    481,39 

4 Nhà ở sinh viên 34,16                
-    34,16 60,56                

-    60,56 

5 Nhà ở công vụ 0,00                
-    

               
-    

               
-    

               
-    

               
-    

6 Nhà ở cho công nhân 22,77 2,28 20,49 278,59 13,93 264,66 

7 Nhà ở cho người có 
công với cách mạng 71,72 13,04 58,68 0,00                

-    
               
-    

8 Nhà ở tái định cư 645,44                
-    645,44 2.406,83                

-    2.406,83 

9 Nhà ở cho người 
nghèo 20,95 1,33 19,62                

-    
               
-    

               
-    

  Tổng 8.721,74 16,65 8.705,10 43.377,39 13,93 43.363,46 

 1.3. Đánh giá chung 

Trước thực tế phát triển đô thị của thành phố Phủ Lý, trong các giai đoạn đến 
năm 2020 và giai đoạn đến năm 2030, thành phố cần đẩy mạnh hơn nữa việc phát 
triển nhà ở theo dự án. Quan tâm đến việc phát triển mô hình nhà ở chung cư, phấn 
đấu đến năm 2020, tỷ lệ nhà chung cư chiếm khoảng 10 - 15% trên tổng diện tích 
nhà ở xây mới đối với các dự án phát triển nhà ở và đến năm 2030 là 25 - 30% trên 
tổng diện tích nhà ở xây mới đối với các dự án phát triển nhà ở.  

Đối với các dự án đô thị mới thì loại hình nhà ở chủ yếu là nhà ở liền kề; biệt 
thự với không gian kiến trúc hiện đại trên các trục đường chính và mật độ xây dựng 
phù hợp. Việc phát triển các khu đô thị mới này luôn phải được gắn liền với việc 
xây dựng đồng bộ hạ tầng kĩ thuật, hạ tầng xã hội. Tập trung phát triển các dự án 
nhà ở thương mại trên địa bàn phường Quang Trung và xã Lam Hạ thành phố Phủ 
Lý.  
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Đối với các khu nhà ở, đô thị cũ thì chú trọng đến việc cải tạo, chỉnh trang 
kiến trúc; hạ tầng nhằm tạo cảnh quan đô thị vừa hiện đại, vừa phù hợp với truyền 
thống. Việc phát triển các khu đô thị, nhà ở theo các trục đường chính, trung tâm 
thương mại, dịch vụ... kết hợp với các công viên cây xanh; cảnh quan ven sông 
Đáy, sông Châu, Sông Nhuệ cũng góp phần tạo điểm nhấn trong cảnh quan không 
gian thành phố Phủ Lý.  

Đối với việc giải quyết nhu cầu nhà ở cho các nhóm đối tượng xã hội thì trước 
mắt, chính quyền thành phố nên tập trung hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho người 
có công (theo Quyết định số 22/2013/QĐ-Ttg). Bên cạnh đó tiếp tục phát huy thành 
tựu trong công tác hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng là hộ  nghèo (theo chuẩn nghèo 
mới), các đối tượng có điều kiện đặc biệt khó khăn và nhà ở tái định cư. Giúp các 
đối tượng này có nhà ở ổn định, an toàn, nâng cao mức sống, góp phần xoá đói, 
giảm nghèo bền vững. 

Từng bước giải quyết vấn đề về nhà ở cho các nhóm đối tượng còn lại. Thúc 
đẩy phát triển nhà ở xã hội để giải quyết vấn đề nhà ở cho các nhóm đối tượng trên 
thông qua việc rà soát, quy hoạch, bố trí quỹ đất và ban hành các chính sách để 
khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở xã hội. Trong đó, 
quan tâm nhiều hơn đến nhóm đối tượng là công nhân tại các khu, cụm công 
nghiệp (hiện nay nhà ở cho nhóm đối tượng này còn ít và chưa đáp ứng được cho 
đại đa số những người có nhu cầu). Việc phát triển nhà ở cho công nhân tại các 
khu, cụm công nghiệp được tập trung phát triển trước mắt là trên địa bàn xã Liêm 
Cần –Thanh Bình. 

Tình hình kinh tế trong nhưng năm qua của cả nước nói chung và tỉnh Hà 
Nam nói riêng còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, thành phố Phủ Lý với vị thế là 
trung tâm thương mại, dịch vụ của tỉnh Hà Nam, cùng với tốc độ đô thị hóa luôn ở 
mức cao trong khu vực. Thành phố cần phát triển hơn nữa loại hình nhà ở thương 
mại nhằm góp phần giải quyết vấn đề nhà ở cho những đối tượng có nhu cầu, đồng 
thời cũng thúc đẩy sự phát triển của các ngành nghề kinh tế khác.   

Hiện trạng cơ sở hạ tầng kĩ thuật, hạ tầng xã hội tại khu vực nông thôn thành 
phố Phủ Lý vẫn còn thấp hơn nhiều so với khu vực đô thị. Vấn đề này cũng cần 
được quan tâm hơn trong công tác phát triển nhà ở của thành phố, rút ngắn khoảng 
cách giữa thành thị và nông thôn, ngoài ra cũng góp phần quan trọng trong công tác 
xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố. 

 2. Huyện Duy Tiên 

2.1. Tầm nhìn phát triển 
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Huyện Duy Tiên với tính chất là đô thị công nghiệp, dịch vụ, thương mại, 
trung tâm đào tạo nguồn nhân lực; Là đô thị thuộc trung tâm kinh tế - trong tam 
giác đô thị (Phủ Lý - Duy Tiên - Hưng Yên) vùng đối trọng phía Nam của vùng 
Thủ đô Hà Nội. Phân vùng phát triển đô thị được tầm nhìn thành 03 khu vực chính, 
phát triển dựa trên các tuyến giao thông và hạ tầng là: 

- Khu vực phát triển công nghiệp dịch vụ (dọc theo QL1A & ở về phía Tây 
đường cao tốc Bắc - Nam): Phát triển các KCN & khu đại học & cao đẳng theo các 
dự án, quy hoạch đã được duyệt, với khoảng 6 vạn lao động công nghiệp, 7 vạn 
sinh viên & học sinh; 

- Khu vực phát triển đô thị  dọc theo trục QL38A từ Đồng Văn đến Hòa Mạc, 
xây dựng tuyến tránh QL 38A song song với tuyến cũ và cách khoảng 500m về 
phía Nam: Xây dựng và phát triển Trung tâm hành chính đô thị, trung tâm dịch vụ 
cho toàn bộ đô thị (Thương mại, y tế, văn phòng, lưu trú,…); 

- Khu vực phát triển đô thị Tiên Tân - Châu Sơn (gắn với vành đai 5 vùng Thủ 
đô, giáp thành phố Phủ Lý): Phát triển các khu ở đô thị sinh thái gắn với bảo tồn, 
tôn tạo các giá trị di tích lịch sử - văn hóa và dự trữ phát triển khu đại học mở rộng 
nằm ở phía Đông đường cao tốc tới núi Đọi để cùng với thành phố Phủ Lý đáp ứng 
nhu cầu đào tạo khoảng 5 đến 7 vạn học sinh, sinh viên phù hợp với quy hoạch 
vùng thủ đô điều chỉnh mở rộng. 

Khu vực nông nghiệp, nông thôn: Phát triển theo tầm nhìn quy hoạch xây 
dựng nông thôn mới gắn với chuyển đổi cơ cấu sang nông nghiệp công nghệ cao. 

Các vùng ven sông Hồng, sông Châu... Đối với vùng ven sông Hồng phát triển 
chăn nuôi bò sữa kết hợp với vật liệu xây dựng và cảng Yên Lệnh 1,2 triệu 
tấn/năm. Đối với vùng ven sông Châu phát triển du lịch xanh gắn với việc cải tạo 
nâng cấp, nạo vét lòng sông đáp ứng nhu cầu vận tải cho phương tiện 2000 đến 
3000 tấn. 

 2.2. Dự báo nhu cầu 

a. Nhu cầu về diện tích nhà ở, dân số và diện tích bình quân 

Qua khảo sát, ta thấy rằng diện tích nhà ở bình quân tại huyện Duy Tiên tính 
đến hết 31/12/2013 là 18,3 m2/người (trong đó tại khu vực đô thị là 21,7 m2/người, 
nông thôn là 18,0 m2/người). Đến năm 2020, bình quân diện tích nhà ở của thuyện 
phấn đấu ở mức 24,5 m2/người (khu vực đô thị là 25,2 m2/người, nông thôn là 23,7 
m2/người). và đến năm 2030, diện tích bình quân nhà ở phấn đấu đạt 30,3 m2/người 
(khu vực đô thị là 28,1 m2/người, nông thôn là 36,5 m2/người). 
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Đến năm 2020, dân số dự kiến của huyện là 126.030 người (khu vực đô thị là 
65.823 người, nôn thôn là 60.207 người) và đến năm 2030, con số này dự kiến là 
215.481 người (khu vực đô thị là 159.938 người, nông thôn là 55.543 người). 

Căn cứ vào dân số dự kiến và chỉ tiêu về diện tích bình quân, ta tính được tổng 
diện tích nhà ở của huyện, cụ thể như trong bảng: 

Bảng 36: Chỉ tiêu về diện tích nhà ở, dân số và diện tích bình quân huyện Duy 
Tiên 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị 
Giai đoạn 

Hết năm 
2013 

Đến năm 
2020 

Đến năm 
2030 

1 

Diện tích nhà ở m2 2.124.954 3.081.826 6.529.780 

Đô thị m2 217.092 1.656.500 4.500.055 

Nông thôn m2 1.907.862 1.425.326 2.029.725 

2 

Dân số người 116.088 126.030 215.481 

Đô thị người 9.992 65.823 159.938 

Nông thôn người 106.096 60.207 55.543 

3 

Diện tích bình quân m2/người 18,3 24,5 30,3 

Đô thị m2/người 21,7 25,2 28,1 

Nông thôn m2/người 18,0 23,7 36,5 
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 b. Tổng diện tích nhà ở cần tăng thêm theo các nhóm chính sách về nhà ở 

Bảng 37: Tổng diện tích cần tăng thêm theo các nhóm đối tượng của huyện 
Duy Tiên 

Stt Loại nhà ở Đến năm 2020 
(m2) 

Đến năm 2030 
(m2) 

1 Nhà ở thương mại 112.500 387.430 
2 Nhà ở do dân tự xây dựng 530.195 2.446.204 
3 Nhà ở xã hội 124.995 195.370 
4 Nhà ở sinh viên 59.510 206.325 
5 Nhà ở công vụ                -                   -    
6 Nhà ở cho công nhân 23.265 114.975 

7 Nhà ở cho người có công với cách 
mạng 43.285                -    

8 Nhà ở tái định cư 62.510 97.650 
9 Nhà ở cho người nghèo 612                -    
  Tổng 956.872 3.447.954 

 c. Nhu Cầu về vốn và quỹ đất phát triển nhà ở   

 Nguồn vốn dành cho việc phát triển từng loại hình nhà ở đã được nêu chi tiết 
ở các phần trước. Nhu cầu cho huyện Duy Tiên được tính toán cụ thể trong bảng 
sau: 
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Bảng 38: Nhu cầu về vốn dành  cho việc phát triển từng loại hình nhà ở huyện Duy 
Tiên 

Stt Danh mục 

Giai đoạn 2014-2020 Giai đoạn 2020-2030 

Tổng 
vốn đầu 

tư 

Trog đó 

Tổng vốn 
đầu tư 

Trong đó 

Ngân 
sách (tỷ 
đồng) 

Ngoài 
ngân 

sách (tỷ 
đồng) 

Ngân 
sách (tỷ 
đồng) 

Ngoài 
ngân 

sách (tỷ 
đồng) 

1 Nhà ở thương mại 506,25 - 506,25 3.680,59 - 3.680,59 

2 Nhà ở do dân tự xây 
dựng 2.385,88 - 2.385,88 20.792,73 - 20.792,73 

3 Nhà ở xã hội 56,25 - 56,25 185,60 - 185,60 
4 Nhà ở sinh viên 267,80 - 267,80 1.960,09 - 1.960,09 
5 Nhà ở công vụ 0,00 - - 0,00 - - 
6 Nhà ở cho công nhân 104,69 10,47 94,22 1.092,26 54,61 1.037,65 

7 Nhà ở cho người có 
công với cách mạng 173,14 31,48 141,66 0,00 - - 

8 Nhà ở tái định cư 281,30 - 281,30 927,68 - 927,68 

9 Nhà ở cho người 
nghèo 96,39 6,12 90,27 0,00 - - 

  Tổng 3.871,69 48,07 3.823,62 28.638,95 54,61 28.584,33 

 2.3. Đánh giá chung 

 Trước tầm nhìn phát triển không gian đô thị cũng như kinh tế xã hội của 
huyện Duy Tiên, trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, huyện cần chú trọng phát 
triển nhà ở theo dự án, giảm tỷ lệ nhà ở do dân tự xây dựng theo hướng tự phát. Đa 
dạng hóa các loại hình nhà ở (liền kề, chia lô, biệt thự, nhà chung cư...). Phấn đấu 
đến năm 2030, tỷ lệ nhà ở chung cư trên tổng diện tích sàn xây mới đạt chỉ tiêu đối 
với đô thị loại III. 

 Trước mặt, tập trung giải quyết vấn đề nhà ở cho đối tượng là người có công 
(theo Quyết định số 22/2013/QĐ-Ttg), nhà ở cho đối tượng là các hộ nghèo (theo 
chuẩn mới) và nhà ở tái định cư. Giúp các đối tượng này ổn định chỗ ở, cuộc sống. 

 Một trong những vấn đề nổi cộm trong công tác phát triển nhà ở của huyện 
Duy Tiên đó là vấn đề nhà ở cho công nhân tại các khu, cụm công nghiệp trên địa 
bàn huyện. Như đã đề cập trong phần hiện trạng , hiện nay không có công nhân nào 
được thuê nhà ở do DN, hoặc BQL KCN xây dựng. Trong giai đoạn sắp tới, UBND 
huyện Duy Tiên cần phối hợp với DN; BQL KCN; các Sở, Ban, Ngành để xây 
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dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng nói trên nhằm giúp họ 
ổn định chỗ ở, yên tâm làm việc. Phát triển nhà ở công nhân tại vị trí trong khu 
công nghiệp hoặc gần khu công nghiệp để tiện lợi công nhân làm việc và sinh hoạt. 
Do đó, phát triển nhà ở công nhân tập trung trên địa bàn thị trấn Đồng Văn, xã 
Châu Giang.... 

 Một vấn đề mà huyện cần phải quan tâm trong giai đoạn sắp tới đó là vấn đề 
nhà ở cho sinh viên. Theo Quyết định số 1748/QĐ-Ttg ngày 27/09/2013 về việc 
phê duyệt đề án xây dựng Khu Đại học Nam Cao, dự kiến trong giai đoạn từ nay 
đến năm 2030 sẽ có một lượng lớn sinh viên học tập, nghiên cứu tại đây. Kéo theo 
đó là nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng này. Chính vì vậy trong công tác phát 
triển nhà của mình, huyện Duy Tiên cần xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ nhà ở 
cho đối tượng này, giúp các sinh viên yên tâm học tập, nghiên cứu.  

 Từng bước giải quyết vấn đề nhà ở cho các đối tượng còn lại như: nhà ở tái 
định cư; nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị; nhà ở cho cán bộ 
công chức, viên chức của huyện nhằm động viên, thu hút người có năng lực phục 
vụ nhà nước, nhân dân. 

 Bên cạnh đó, huyện cũng cần giải quyết các hạng mục hạ tầng vẫn còn chưa 
hoàn thiện của mình, đặc biệt là hạng mục cấp nước và thoát nước nhằm đảm bảo 
sức khỏe của người dân và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đây cũng là những vấn 
quan trọng cần giải quyết trong công tác xây dựng nông thôn mới của huyện Duy 
Tiên. 

 3. Huyện Kim Bảng 

 3.1. Tầm nhìn phát triển 

 Huyện Kim Bảng nằm ở tiểu vùng phía Tây Bắc, là nơi tập trung phát triển 
công nghiệp, khu công nghiệp tập trung để tận dụng các lợi thế về địa hình, vị trí 
địa lý và hệ thống giao thông …  

 Theo Quyết định số 1226/QĐ-TTg, huyện Kim Bảng được xác định là trung 
tâm thương mại, du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng. Trong giai đoạn sắp tới sẽ hình 
thành thêm hai thị trấn mới là Nhật Tân và Tượng Lĩnh, đồng thời mở rộng thị trấn 
Quế, Ba Sao. 

 Theo Quyết định số 653/QĐ-UBND (về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch 
chung xây dựng thị trấn Quế); Quyết định số 108/QĐ-UBND (về việc phê duyệt 
Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nhật Tân); Quyết định 905/QĐ-UBND về việc 
phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ba Sao)… Tầm nhìn phát triển đô thị 
của huyện Kim Bảng như sau: 
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 - Khai thác quỹ đất hiện có, tăng hệ số sử dụng đất bằng các giải pháp tăng 
mật độ xây dựng, nâng tầm cao công trình. Phát triển các khu vực xây dựng mới 
trên khu đất trống, tận dụng địa hình, cảnh quan thiên nhiên; 

 - Phát triển đô thị theo hướng mở rộng các khu dân cư cũ trên địa bàn thị trấn 
Quế gắn với phát triển khu dân cư mới (tránh các trường hợp xây dựng khu dân cư 
mới độc lập, tách rời sẽ khó khăn về xây dựng đấu nối hạ tầng, đặc biệt là xử lý 
nước thải), kết hợp với các trục đường chính đô thị để khai thác quỹ đất có hiệu 
quả, bền vững; 

 - Mỗi khu đô thị bao gồm cả khu dân cư các làng truyền thống: Có trung tâm 
cấp đơn vị ở bao gồm các hạng mục công trình dịch vụ mọi tiện ích công cộng, 
hành chính văn hóa, xã hội của khu phố và ở vị trí địa lý, giao thông thuận lợi, tạo 
điểm nhấn cho cảnh quan khu vực; 

 - Các khu dân cư cũ được cải tạo chỉnh trang và mở rộng với mật độ xây dựng 
thấp, tầng cao trung bình hai tầng và dần dần tăng chất lượng sống; 

 - Các khu dân cư mới được xây dựng đồng bộ, mật độ xây dựng trung bình, 
tầng cao trung bình từ 2,5-3 tầng, tầm nhìn theo mô hình nhà ở xanh, hạn chế mô 
hình nhà ống. 

Tầm nhìn phát triển khu dân cư nông thôn phải tuân theo quy hoạch xây dựng 
nông thôn mới. Hệ thống các khu dân cư nông thôn được hình thành hai loại: Các 
khu dân cư đô thị hóa cao và các khu dân cư đô thị hóa thấp: 

- Các khu dân cư được đô thị hóa cao tập trung phát triển hệ thống công trình 
dịch vụ - sản xuất và thương mại tư nhân. Kiến trúc nhà ở sẽ biến thái với mật độ 
xây dựng, tầng cao trung bình cao hơn, hình thức kiến trúc kiểu đô thị; 

-  Đối với các khu dân cư này: Về cơ bản giữ nguyên, mô hình ở truyền trống, 
cần nâng cấp cải tạo và bổ sung các công trình hạ tầng xã hội và kỹ thuật. Việc cải 
tạo khu dân cư cũ và phát triển các khu dân cư mới sẽ cụ thể trong các đồ án quy 
hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn để đảm bảo cân đối nhu cầu phát triển. 

3.2. Dự báo nhu cầu 

a. Nhu cầu về diện tích nhà ở, dân số và diện tích bình quân 

Qua khảo sát, ta thấy rằng diện tích nhà ở bình quân tại huyện Kim Bảng tính 
đến hết 31/12/2013 là 22,1 m2/người (trong đó tại khu vực đô thị là 24,4 m2/người, 
nông thôn là 21,8 m2/người). Đến năm 2020, bình quân diện tích nhà ở của thuyện 
phấn đấu ở mức 25,0 m2/người (khu vực đô thị là 25,8 m2/người, nông thôn là 24,8 
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m2/người). và đến năm 2030, diện tích bình quân nhà ở phấn đấu đạt 26,6 m2/người 
(khu vực đô thị là 27,1 m2/người, nông thôn là 26,4 m2/người). 

Đến năm 2020, dân số dự kiến của huyện là 123.550 người (khu vực đô thị là 
28.055 người, nôn thôn là 95.495 người) và đến năm 2030, con số này dự kiến là 
130.158 người (khu vực đô thị là 30.178 người, nông thôn là 99.980 người). 

Căn cứ vào dân số dự kiến và chỉ tiêu về diện tích bình quân, ta tính được tổng 
diện tích nhà ở của huyện, cụ thể như trong bảng: 

Bảng 39: Chỉ tiêu về diện tích nhà ở, dân số và diện tích bình quân huyện Kim 
Bảng 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị 
Giai đoạn 

Hết năm 
2013 

Đến năm 
2020 

Đến năm 
2030 

1 

Diện tích nhà ở m2 2.608.937 3.093.269 3.458.614 

Đô thị m2 249.440 724.827 818.946 

Nông thôn m2 2.359.497 2.368.442 2.639.668 

2 

Dân số người 118.252 123.550 130.158 

Đô thị người 10.221 28.055 30.178 

Nông thôn người 108.031 95.495 99.980 

3 

Diện tích bình quân m2/người 22,1 25,0 26,6 

Đô thị m2/người 24,4 25,8 27,1 

Nông thôn m2/người 21,8 24,8 26,4 

 



 

109 
 

 b. Tổng diện tích nhà ở cần tăng thêm theo các nhóm chính sách về nhà ở 

Bảng 40: Tổng diện tích cần tăng thêm theo các nhóm đối tượng của huyện 
Kim bảng 

Stt Loại nhà ở Đến năm 2020 
(m2) 

Đến năm 2030 
(m2) 

1 Nhà ở thương mại 18.750 14.110 
2 Nhà ở do dân tự xây dựng 435.828 351.235 
3 Nhà ở xã hội 6.240 4.970 
4 Nhà ở sinh viên 1.430                -    
5 Nhà ở công vụ                -                   -    
6 Nhà ở cho công nhân 7.425 20.250 

7 Nhà ở cho người có công với cách 
mạng 11.385                -    

8 Nhà ở tái định cư 3.150 2.520 
9 Nhà ở cho người nghèo 124                -    
  Tổng 484.332 393.085 

 c. Nhu Cầu về vốn và quỹ đất phát triển nhà ở   

 Nguồn vốn dành cho việc phát triển từng loại hình nhà ở đã được nêu chi tiết 
ở các phần trước. Nhu cầu cho huyện Kim Bảng được tính toán cụ thể trong bảng 
sau: 
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Diện tích
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Bảng 41: Nhu cầu về vốn dành  cho việc phát triển từng loại hình nhà ở huyện Kim 
Bảng 

Stt Danh mục 

Giai đoạn 2014-2020 Giai đoạn 2020-2030 

Tổng 
vốn đầu 

tư 

Trong đó 
Tổng 

vốn đầu 
tư 

Trong đó 

Ngân 
sách (tỷ 
đồng) 

Ngoài 
ngân 

sách (tỷ 
đồng) 

Ngân 
sách (tỷ 
đồng) 

Ngoài 
ngân 

sách (tỷ 
đồng) 

1 Nhà ở thương mại 84,38 - 84,38 134,05 - 134,05 

2 Nhà ở do dân tự xây 
dựng 1.961,23 - 1.961,23 2.985,50 - 2.985,50 

3 Nhà ở xã hội 2,81 - 2,81 4,72 - 4,72 
4 Nhà ở sinh viên 6,44 - 6,44 - - - 
5 Nhà ở công vụ - - - - - - 
6 Nhà ở cho công nhân 33,41 3,34 30,07 192,38 9,62 182,76 

7 Nhà ở cho người có 
công với cách mạng 45,54 8,28 37,26 - - - 

8 Nhà ở tái định cư 14,18 - 14,18 23,94 - 23,94 

9 Nhà ở cho người 
nghèo 19,53 1,24 18,29 - - - 

  Tổng 2.167,50 12,86 2.154,64 3.340,58 9,62 3.330,96 

 3.3. Đánh giá chung 

 Trong giai đoạn từ nay cho đên 2030, trên địa bàn huyện Kim Bảng sẽ có 2 thị 
trấn mới được thành lập là thị trấn Nhật Tân và thị trấn Tượng Lĩnh trên cơ sở xã 
Nhật Tân và xã Tượng Lĩnh. Trước tốc độ đô thị hóa kể trên, nhu cầu của người 
dân về nhà ở tại cả khu vực thành thị lẫn nông thôn ngày càng cao. Bên cạnh đó, 
việc xây dựng nhà ở theo tự tính tự phát của người dân đã ảnh hưởng không nhỏ 
đến sự đồng bộ và diện mạo của cảnh quan đô thị cũng như nông thôn. Chính vì 
thế, huyện Kim Bảng cần phát triển nhà ở theo dự án, giảm tỷ lệ nhà ở do người 
dân xây dựng theo hướng tự phát nhằm tạo sự dồng bộ cả về cảnh quan lẫn cơ sở 
hạ tầng. 

Công tác hộ trợ nhà ở cho các đối tượng là người có công (theo Quyết định số 
22/2013/QĐ-Ttg); các đối tượng là hộ nghèo (theo chuẩn nghèo mới); nhà ở tái 
định cư  và các đối tượng là người có hoàn cảnh có khăn cần được quan tâm trước 
tiên. Vì vậy, huyện cần đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra, rà soát, tổng hợp, lên 
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danh sách hỗ trợ cho các đối tượng có khó khăn về nhà ở. Giúp cho các đối tượng 
này yên tâm về nơi ở và đóng góp công sức cho xã hội. 

Trên địa bàn huyện Kim Bảng hiện nay có nhiều nhà máy, xí nghiệp đã và 
đang hoạt động (nổi bật là công ty xi măng Bút Sơn). Ngoài ra, huyện Kim Bảng 
thuộc tiểu vùng Tây Bắc (theo Quyết định số 1226/QĐ-Ttg), là nơi tập trung phát 
triển công nghiệp, khu công nghiệp tập trung. Chính vì thế, tương lai sẽ có nhiều 
công nhân làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện và kéo theo đó 
là nhu cầu nhà ở cho các đối tượng này. Việc giải quyết nhu cầu nhà ở cho đối 
tượng là công nhân cũng là điều mà huyện cần quan tâm sát xao trong công tác phát 
triển nhà ở của mình.  

Nhu cầu về nhà ở công vụ, nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô 
thị tuy chưa thực sự bức thiết, tuy nhiên địa phương cũng cần quan tâm đến việc  
dự báo nhu câu, xây dựng chính sách hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng này trong 
tương lai. Vì vậy, việc phát triển nhà ở xã hội cho các đối tượng trên được tập trung 
xây dựng 2 thị trấn mới là Nhật Tân và Tượng Lĩnh. 

Tại khu vực nông thôn, công tác phát triển nhà ở cần được lồng ghép với đề án 
xây dựng nông thôn mới. Vừa giải quyết vấn đề nhà ở, vừa cải thiện các hạng mục 
về hạ tầng xã hội, hạ tầng kĩ thuật (đặc biệt là cấp nước và thoát nước). 

4. Huyện Thanh Liêm 

4.1. Tầm nhìn phát triển 

Giống như huyện Kim Bảng, huyện Thanh Liêm cũng nằm ở tiểu vùng phía 
Tây Bắc, là nơi tập trung phát triển công nghiệp, khu công nghiệp tập trung để tận 
dụng các lợi thế về địa hình, vị trí địa lý và hệ thống giao thông …  

Theo Quyết định số 1226/QĐ-TTg, huyện Thanh Liêm mở rộng thị trấn Non, 
Kiện Khê. Hình thành thêm hai thị trấn mới là thị trấn Thanh Lưu (phát triển trên 
khu vực xã Thanh Lưu và khu vực lân cận), trung tâm huyện lỵ và thị trấn mới Phố 
Cà (phát triển trên một phần địa bàn xã Thanh Nguyên và xã Thanh Nghị) là trung 
tâm dịch vụ công nghiệp và vật liệu xây dựng. 

Theo Quyết định số 504/QĐ-UBND (về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây 
dụng thị trấn Kiện Khê); Quyết định số 1302/QĐ-UBND (về việc phê duyệt nhiệm 
vụ Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 đô thị Phố Cà) tầm nhìn phát triển đô thị huyện 
Thanh Liêm như sau: 

 - Khu vực trung tâm hành chính với các công trình hành chính, văn hóa, thể 
thao, du lịch, cây xanh kết hợp với quảng trường liên kết với các công trình Dịch 
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vụ Thương mại được bố trí tại các vị trí trung tâm của thị trấn, hình thức kiến trúc 
hợp khối tạo lập thành bộ mặt đô thị hiện đại; 

 - Không gian xanh đô thị được bố trí theo vùng và liên kết với trục Boulevard 
theo tầm nhìn quy hoạch vùng tỉnh nhằm đảm bảo không gian mở cho đô thị. Liên 
kết với các khu vực dọc sông Đáy bằng hệ thống cây xanh gắn với mặt nước và các 
công trình có chức năng công cộng bảo vệ sinh thái, đồng thời tạo không gian xanh 
cho đô thị; 

 - Các khu vực trung tâm dịch vụ thương mại thị trấn sẽ là điểm nhấn của đô 
thị hiện đại, bố trí các công trình với hình thức hợp khối. Hình thành hệ thống trục 
đi bộ kết hợp với các công trình thương mại lớn và hệ thống cây xanh tạo không 
gian cảnh quan và nét đặc trưng cho các khu đô thị; 

 - Các khu vực dân cư hiện trạng: Tổ chức xây dựng cải tao, quản lý về hình 
thức kiến trúc hài hòa với tổng thể khu đô thị. Từng bước cải tạo, chỉnh trang theo 
hướng khu dân cư truyên thống với mật độ dân cư thấp; 

 - Các khu ở: Tổ chức 3 loại hình nhà ở bao gồm nhà thương mại phố, nhà ở 
mật độ thấp và chung cư mật độ trung bình nhằm tạo bộ mặt đô thị khang trang 
hiện đại. 

Tầm nhìn phát triển khu dân cư nông thôn phải tuân theo quy hoạch xây dựng 
nông thôn mới. Hệ thống các khu dân cư nông thôn được hình thành hai loại: Các 
khu dân cư đô thị hóa cao và các khu dân cư đô thị hóa thấp: 

- Các khu dân cư được đô thị hóa cao tập trung phát triển hệ thống công trình 
dịch vụ - sản xuất và thương mại tư nhân. Kiến trúc nhà ở sẽ biến thái với mật độ 
xây dựng, tầng cao trung bình cao hơn, hình thức kiến trúc kiểu đô thị; 

-  Đối với các khu dân cư này: Về cơ bản giữ nguyên, mô hình ở truyền trống, 
cần nâng cấp cải tạo và bổ sung các công trình hạ tầng xã hội và kỹ thuật. Việc cải 
tạo khu dân cư cũ và phát triển các khu dân cư mới sẽ cụ thể trong các đồ án quy 
hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn để đảm bảo cân đối nhu cầu phát triển. 

4.2. Dự báo nhu cầu 

a. Nhu cầu về diện tích nhà ở, dân số và diện tích bình quân 

Qua khảo sát, ta thấy rằng diện tích nhà ở bình quân tại huyện Thanh Liêm 
tính đến hết 31/12/2013 là 21,4 m2/người (trong đó tại khu vực đô thị là 23,4 
m2/người, nông thôn là 21,2 m2/người). Đến năm 2020, bình quân diện tích nhà ở 
của thuyện phấn đấu ở mức 22,3 m2/người (khu vực đô thị là 22,8 m2/người, nông 
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thôn là 22,2 m2/người). và đến năm 2030, diện tích bình quân nhà ở phấn đấu đạt 
24,4 m2/người (khu vực đô thị là 24,7 m2/người, nông thôn là 24,3 m2/người). 

Đến năm 2020, dân số dự kiến của huyện là 117.435 người (khu vực đô thị là 
31.283 người, nôn thôn là 86.152 người) và đến năm 2030, con số này dự kiến là 
125.787 người (khu vực đô thị là 34.324 người, nông thôn là 91.463 người). 

Căn cứ vào dân số dự kiến và chỉ tiêu về diện tích bình quân, ta tính được tổng 
diện tích nhà ở của huyện, cụ thể như trong bảng: 

Bảng 42: Chỉ tiêu về diện tích nhà ở, dân số và diện tích bình quân huyện 
Thanh Liêm 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị 
Giai đoạn 

Hết năm 
2013 

Đến năm 
2020 

Đến năm 
2030 

1 

Diện tích nhà ở m2 2.423.362 2.623.801 3.064.764 

Đô thị m2 223.517 712.543 846.240 

Nông thôn m2 2.199.845 1.911.258 2.218.524 

2 

Dân số người 113.485 117.435 125.787 

Đô thị người 9.552 31.283 34.324 

Nông thôn người 103.933 86.152 91.463 

3 

Diện tích bình quân m2/người 21,4 22,3 24,4 

Đô thị m2/người 23,4 22,8 24,7 

Nông thôn m2/người 21,2 22,2 24,3 
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 b. Tổng diện tích nhà ở cần tăng thêm theo các nhóm chính sách về nhà ở 

Bảng 43: Tổng diện tích cần tăng thêm theo các nhóm đối tượng của huyện 
Thanh Liêm 

Stt Loại nhà ở Đến năm 2020 
(m2) 

Đến năm 2030 
(m2) 

1 Nhà ở thương mại 23.100 107.780 
2 Nhà ở do dân tự xây dựng 109.094 333.183 
3 Nhà ở xã hội 25.675 54.390 
4 Nhà ở sinh viên - - 
5 Nhà ở công vụ - - 
6 Nhà ở cho công nhân 4.950 105.450 

7 Nhà ở cho người có công với cách 
mạng 24.530 - 

8 Nhà ở tái định cư 12.810 27.180 
9 Nhà ở cho người nghèo 280 - 
  Tổng 200.439 627.983 

 c. Nhu Cầu về vốn và quỹ đất phát triển nhà ở   

 Nguồn vốn dành cho việc phát triển từng loại hình nhà ở đã được nêu chi tiết 
ở các phần trước. Nhu cầu cho huyện Thanh Liêm được tính toán cụ thể trong bảng 
sau: 
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Bảng 44: Nhu cầu  vốn dành cho việc phát triển từng loại hình nhà ở huyện Thanh 
Liêm 

Stt Danh mục 

Giai đoạn 2014-2020 Giai đoạn 2020-2030 

tổng vốn 
đầu tư 

Trong đó 

tổng vốn 
đầu tư 

Trong đó 

Ngân 
sách (tỷ 
đồng) 

Ngoài 
ngân 

sách (tỷ 
đồng) 

Ngân 
sách (tỷ 
đồng) 

Ngoài 
ngân 

sách (tỷ 
đồng) 

1 Nhà ở thương mại 103,95                
-    103,95 1.023,91                

-    1.023,91 

2 Nhà ở do dân tự xây 
dựng 490,92                

-    490,92 2.832,06                
-    2.832,06 

3 Nhà ở xã hội 11,55                
-    11,55 51,67                

-    51,67 

4 Nhà ở sinh viên 0,00                
-    

               
-    0,00                

-    
               
-    

5 Nhà ở công vụ 0,00                
-    

               
-    0,00                

-    
               
-    

6 Nhà ở cho công nhân 22,28 2,23 20,05 1.001,78 50,09 951,69 

7 Nhà ở cho người có 
công với cách mạng 98,12 17,84 80,28 0,00                

-    
               
-    

8 Nhà ở tái định cư 57,65                
-    57,65 258,21                

-    258,21 

9 Nhà ở cho người 
nghèo 44,10 2,80 41,30 0,00                

-    
               
-    

  Tổng 828,57 22,87 805,70 5.167,62 50,09 5.117,53 

 4.3. Đánh giá chung 

 Dựa vào hiện trạng nhà ở và tầm nhìn phát triển đô thị, nông thôn của huyện 
Thanh Liêm trong giai đoạn từ nay cho đến năm 2030 thì giai đoạn sắp tới, huyện 
Thanh Liêm cần phát triển nhà ở theo hướng dự án nhằm tạo sự đồng bộ trong kiến 
trúc, cảnh quan, cơ sở hạ tầng tại đô thị cũng như nông thôn, tránh việc xây dựng 
nhà ở theo hướng tự phát, không có quản lý (nhất là tại khu vực nông thôn). Phát 
triển các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư (dự án nhà ở tái 
định cư của huyện tới nay còn ít và cũng chỉ dừng lại ở việc cấp đất để tái định cư). 

 Trước mắt, huyện cần sớm hoàn thành công tác hỗ trợ nhà ở cho những đối 
tượng là người có công (theo Quyết định số 22/2013/QĐ-Ttg), đối tượng là người 
nghèo (theo chuẩn nghèo mới) và những đối tượng là người có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn. Để làm được việc đó, huyện Thanh Liêm cần khắc phục những hạn chế 
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của mình như phối hợp làm việc không nhất quán, chồng chéo gây ảnh hưởng đến 
tiến độ công việc. 

 Cũng giống như huyện Kim Bảng, huyện Thanh Liêm cũng là một huyện có 
tầm nhìn phát triển công nghiệp với nhiều khu, cụm công nghiệp tậm trung. Chính 
vì vậy cũng sẽ có nhiều công nhân làm việc tại đây, theo đó nhu cầu về nhà trọ cho 
công nhân cũng sẽ tăng lên trong thời gian tới. Huyện cần có những chính sách, 
biện pháp hỗ trợ cho các đối tượng là công nhân có nhu cầu nhà ở. Bởi đây cũng là 
một vấn đề quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Hà 
Nam nói chung và huyện Thanh Liêm nói riêng, qua đó tránh được những thiếu xót 
trong việc xây dựng, quy hoạch các khu công nghiệp như  huyện Duy Tiên hay 
thành phố Phủ Lý đã gặp phải. Phát triển nhà ở công nhân trên địa bàn huyện trên 2 
thị trấn là Phố Cà và Kiện Khê (2 thị trấn với chức năng dịch vụ công nghiệp). Bên 
cạnh đó, phát triển nhà ở xã hội cho các nhóm đối tượng trên địa bàn huyện.  

 Ngoài ra, công tác dự báo, lên danh sách cho các đối tượng là cán bộ, công 
chức viên chức đang làm việc trên địa bàn huyện và các đối tượng là người có thu 
nhập thấp tại khu vực đô thị có khó khăn về cũng cần được quan tâm để chủ động 
có biện pháp hỗ trợ về nhà ở khi các đối tượng này có nhu cầu. 

 Công tác phát triển nhà ở luôn phải được gắn với việc phát triển các hạng mục 
hạ tầng xã hội, hạ tầng kĩ thuật. Đặc biệt là khu vực nông thôn, nơi mà các hạng 
mục này vẫn còn ở mức thấp. Cũng giống như các đơn vị hành chính khác của tỉnh 
Hà Nam, huyện Thanh Liêm cần gắn công tác phát triển nhà ở với việc xây dựng 
nông thôn mới. Đồng thời giải quyết cả hai vấn đề là nhà ở và hạ tầng kĩ thuật, hạ 
tầng xã hội. 

 5. Huyện Bình Lục 

 5.1. Tầm nhìn phát triển 

 Huyện Bình Lục nằm ở tiểu vùng phía Đông Nam, là nơi tập trung phát triển 
nông nghiệp, các ngành công nghiệp nhẹ …  Theo Quyết định số 1226/QĐ-TTg, 
huyện Bình Lục trong tương lai sẽ hình thành bốn thị trấn mới là: Chợ Sông (phát 
triển trên địa bàn xã Tràng An), Ba Hàng (Phát triển từ thị tứ Ba Hàng thuộc xã 
Tiêu Động), Đô Hai (Phát triển từ thị tứ Đô Hai thuộc xã An Lão), An Nội. Mở 
rộng thị trấn Bình Mỹ. Mục tiêu là trung tâm thương mại, phát triển nông nghiệp 
của Tỉnh.  

 Tầm nhìn phát triển đô thị của huyện Bình Lục như sau: 

 - Các thị trấn mới dần hìn thành, bên cạnh đó là việc mở rộng thị trấn Bình 
Mỹ về phía Bắc để khai thác tuyến đường Phủ Lý – Mỹ Lộc làm động lực phát 
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triển giảm tải cho khu vực giáp QL 21A cũ, gắn quy hoạch với việc chỉnh trang các 
khu dân cư hiện có; 

 - Các khu dân cư mới được quy hoạch theo mô hình ở đa dạng, mật độ thấp, 
tầng cao trung bình là 03 tầng, hài hòa với các khu vực kề cận hiện có, tạo một số 
khu vực điểm nhấn, tầng cao trung bình 05 tầng; 

 - Các khu dân cư cũ được chỉnh trang, giảm mật độ xây dựng, cải tạo hệ thống 
hạ tầng kĩ thuật, hạ tầng xã hội để phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu, chất lượng sống 
của người dân; 

 - Hạn chế phát triển diện tích đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nằm trong 
ranh giới của các thị trấn. Thực hiện di dời dần ra các điểm công nghiệp tập trung 
của huyện. 

 - Xây dựng mới, nâng cấp các trung tâm thương mại, dịch vụ phải đảm bảo 
các yêu cầu về quản lý kiến trúc, quy hoạch. Quy hoạch thêm các điểm dịch vụ 
thương mại trên các trục đường kết nối với đường Phủ Lý – Mỹ lộc; 

 - Nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng giao thồn, bổ sung sân thể thao, không gian 
cây xanh, vườn hoa tạo môi trường sinh thái cảnh quan chất lượng. 

Tầm nhìn phát triển khu dân cư nông thôn phải tuân theo quy hoạch xây dựng 
nông thôn mới. Hệ thống các khu dân cư nông thôn được hình thành hai loại: Các 
khu dân cư đô thị hóa cao và các khu dân cư đô thị hóa thấp: 

- Các khu dân cư được đô thị hóa cao tập trung phát triển hệ thống công trình 
dịch vụ - sản xuất và thương mại tư nhân. Kiến trúc nhà ở sẽ biến thái với mật độ 
xây dựng, tầng cao trung bình cao hơn, hình thức kiến trúc kiểu đô thị; 

-  Đối với các khu dân cư này: Về cơ bản giữ nguyên, mô hình ở truyền trống, 
cần nâng cấp cải tạo và bổ sung các công trình hạ tầng xã hội và kỹ thuật. Việc cải 
tạo khu dân cư cũ và phát triển các khu dân cư mới sẽ cụ thể trong các đồ án quy 
hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn để đảm bảo cân đối nhu cầu phát triển. 

5.2. Dự báo nhu cầu 

a. Nhu cầu về diện tích nhà ở, dân số và diện tích bình quân 

Qua khảo sát, ta thấy rằng diện tích nhà ở bình quân tại huyện Bình Lục tính 
đến hết 31/12/2013 là 20,2 m2/người (trong đó tại khu vực đô thị là 22,8 m2/người, 
nông thôn là 20,0 m2/người). Đến năm 2020, bình quân diện tích nhà ở của thuyện 
phấn đấu ở mức 21,9 m2/người (khu vực đô thị là 22,0 m2/người, nông thôn là 21,9 
m2/người). và đến năm 2030, diện tích bình quân nhà ở phấn đấu đạt 23,5 m2/người 
(khu vực đô thị là 23,5 m2/người, nông thôn là 23,5 m2/người). 
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Đến năm 2020, dân số dự kiến của huyện là 139.785 người (khu vực đô thị là 
37.265 người, nôn thôn là 102.520 người) và đến năm 2030, con số này dự kiến là 
149.779 người (khu vực đô thị là 40.798 người, nông thôn là 108.981 người). 

Bảng 45: Chỉ tiêu về diện tích nhà ở, dân số và diện tích bình quân huyện 
Bình Lục 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị 
Giai đoạn 

Hết năm 
2013 

Đến năm 
2020 

Đến năm 
2030 

1 

Diện tích nhà ở m2 2.684.214 3.060.995 3.519.519 

Đô thị m2 132.035 820.639 959.413 

Nông thôn m2 2.552.179 2.240.356 2.560.106 

2 

Dân số người 133.180 139.785 149.779 

Đô thị người 5.791 37.265 40.798 

Nông thôn người 127.389 102.520 108.981 

3 

Diện tích bình quân m2/người 20,2 21,9 23,5 

Đô thị m2/người 22,8 22,0 23,5 

Nông thôn m2/người 20,0 21,9 23,5 
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b. Tổng diện tích nhà ở cần tăng thêm theo các nhóm chính sách về nhà ở 

Bảng 46: Tổng diện tích cần tăng thêm theo các nhóm đối tượng của huyện 
Bình Lục 

Stt Loại nhà ở Đến năm 2020 
(m2) 

Đến năm 2030 
(m2) 

1 Nhà ở thương mại 23.700 107.780 
2 Nhà ở do dân tự xây dựng 295.539 350.744 
3 Nhà ở xã hội 26.260 54.390 
4 Nhà ở sinh viên - - 
5 Nhà ở công vụ - - 
6 Nhà ở cho công nhân - - 

7 Nhà ở cho người có công với cách 
mạng 17.545 - 

8 Nhà ở tái định cư 13.160 27.180 
9 Nhà ở cho người nghèo 577 - 
  Tổng 376.781 540.094 

 c. Nhu Cầu về vốn và quỹ đất phát triển nhà ở  

 Nguồn vốn dành cho việc phát triển từng loại hình nhà ở đã được nêu chi tiết 
ở các phần trước. Nhu cầu cho huyện Bình Lục được tính toán cụ thể trong bảng 
sau:  
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Bảng 47: Nhu cầu về vốn dành  cho việc phát triển từng loại hình nhà ở huyện Bình 
Lục 

Stt Danh mục 

Giai đoạn 2014-2020 Giai đoạn 2020-2030 

Tổng vốn 
đầu tư 

Trong đó 
Tổng 

vốn đầu 
tư 

Trong đó 

Ngân 
sách (tỷ 
đồng) 

Ngoài 
ngân 

sách (tỷ 
đồng) 

Ngân 
sách (tỷ 
đồng) 

Ngoài 
ngân 

sách (tỷ 
đồng) 

1 Nhà ở thương mại 106,65 - 106,65 1.023,91 - 1.023,91 

2 Nhà ở do dân tự xây 
dựng 1329,9255 - 1.329,93 2.981,32 - 2.981,32 

3 Nhà ở xã hội 11,817 - 11,817 51,67 - 51,67 
4 Nhà ở sinh viên - - - - - - 
5 Nhà ở công vụ - - - - - - 
6 Nhà ở cho công nhân - - - - - - 

7 Nhà ở cho người có 
công với cách mạng 70,18 12,76 57,42 - - - 

8 Nhà ở tái định cư 59,22 - 59,22 258,21 - 258,21 

9 Nhà ở cho người 
nghèo 90,8775 5,77 85,11 0,00 - - 

  Tổng 1668,67 18,53 1.650,14 4.315,11 - 4.315,11 

 5.3. Đánh giá chung 

 Như đã đề cập ở các phần trước, huyện Bình Lục nằm ở tiểu vùng Đông Nam 
(theo Quyết định số 1226/QĐ-Ttg) với tầm nhìn chính là phát triển nông nghiệp và 
tiểu thủ công nghiệp (dệt may). Chính vì vậy tốc độ đô thị hóa tại đây không cao 
như các đơn vị hành chính khác trên toàn tỉnh (thành phố Phủ Lý, huyện Duy 
Tiên...). Nhu cầu phát triển nhà ở trên địa bàn huyện phần lớn tại khu vực nông 
thôn. Chính vì thế, trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, huyện Bình Lục nên phát 
triển nhà ở theo hướng đồng bộ, vừa tiện nghi, hiện đại và vẫn giữ được những nét 
truyền thống trong kiến trúc nông thôn đồng bằng Bắc Bộ; đồng thời khuyến khích 
phát triển nhà ở theo dự án, tránh việc xây dựng tự phát phá vỡ kiến trúc cảnh quan. 
Bên cạnh đó, huyện nên khuyến khích các cá nhân tổ chức tham gia phát triển nhà 
ở xã hội, nhà ở thương mại để đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân tại đô thị 
cũng như nông thôn. 

 Giải quyết vấn đề nhà ở cho từng nhóm đối tượng xã hỗi, trong đó các đối 
tượng là người có công với cách mạng (theo Quyết định số 22/2013/QĐ-Ttg); các 
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đối tượng là hộ nghèo (theo chuẩn nghèo mới) và các đối tượng là người có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn cần được ưu tiên giải quyết trước. Việc giải quyết nhu cầu 
nhà ở cho các đối tượng này góp phần không nhỏ trong việc xóa đói, giảm nghèo 
và và tạo điều kiện cho việc phát triển bền vững. 

 Xây dựng chính sách hỗ trợ nhà ở tái định cư cho những hộ dân trong vùng 
gặp nhiều thiên tai, lũ lụt; vùng có nguy cơ sạt lở cao... thay cho việc cấp đất hỗ trợ 
tái định cư. Quan tâm đến việc dự báo nhu cầu nhà ở cho các đối tượng là cán bộ 
công chức, viên chức; người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trong tương lai. Từ 
đó có chính sách hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng nêu trên. 

 Phát triển nhà ở phải gắn liền với việc xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng kĩ 
thuật, hạ tầng xã hội. Ta nên gắn công tác phát triển nhà ở với chương trình xây 
dựng nông thôn mới giúp đạt hiệu quả tối đa, đồng thời tiết kiệm chi phí. 

 6. Huyện Lý Nhân 

 6.1. Tầm nhìn phát triển 

Cũng giống như huyện Bình Lục, huyện Lý Nhân nằm ở tiểu vùng phía Đông 
Nam, là nơi tập trung phát triển nông nghiệp, các ngành công nghiệp nhẹ … Theo 
Quyết định số 1226/QĐ-TTg, huyện Lý Nhân trong tương lai sẽ hình thành ba thị 
trấn mới là Nhân Hậu (trên cơ sở tách xã Hoà Hậu thành 02 đơn vị là Thị trấn Nhân 
Hậu và xã Nhân Hoà), Nhân Mỹ (Phát triển trên cơ sở thị tứ Chợ Chanh xã Nhân 
Mỹ) và Cầu Không. Mở rộng thị trấn Vĩnh Trụ (Phát triển trên cơ sở theo quy 
hoạch được duyệt và sát nhập thị trấn Vĩnh Trụ với xã Đồng Lý). Đây là trung tâm 
sản xuất nông nghiệp toàn tỉnh. 

Theo các Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam như Quyết định số 1123/QĐ-
UBND (về việc phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Nhân Mỹ); Quyết định số 
1124/QĐ-UBND (về việc phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Nhân Hậu) hay 
Quyết định số 321/QĐ-UBND (về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung 
xây dựng  thị trấn Vĩnh Trụ), tầm nhìn phát triển đô thị của huyện Lý Nhân như 
sau: 

- Từng bước hình thành những không gian đô thị mới đồng bộ về hạ tầng, đa 
dạng về chức năng. Bảo tồn và nâng cấp tối đa các không gian mặt nước hiện hữu. 
Tiếp tục nhân rộng giá trị kinh tế từ không gian mặt nước nuôi trồng thuỷ sản kết 
hợp tạo cảnh quan môi trường; 

- Chú trọng cải tạo, chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu với các giải pháp 
chính là nâng cấp hạ tầng và bổ sung không gian mở công cộng, đi đôi với việc 
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khuyến khích sử dụng đất đa chức năng tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh trong khu dân cư theo hướng tầm nhìn kiến trúc bằng cách hạn chế xây dựng 
nhà ống, khuyến khích xây dựng nhà có yếu tố xanh cùng với việc kiểm soát mật 
độ xây dựng và môi trường; 

- Khu dân cư hiện có được cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp, có thể sử dụng đa 
chức năng trên cơ sở kết hợp các công trình nhà ở hoặc các công trình dịch vụ, thiết 
chế văn hoá, sân chơi thôn xóm; cải tạo nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật như 
giao thông, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc, thoát nước thải và khu xử lý nước 
thải tập trung  theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm; 

- Khu ở mới trên cơ sở sẽ hình thành các khu phố thương mại, khu nhà liền kề 
kết hợp nhà ở sân vườn gắn với các trục giao thông chính của đô thị hoặc khu đa 
chức năng mật độ linh hoạt bố trí xen kẹp với các diện tích mặt nước cảnh quan 
hình thành không gian đô thị có kiến trúc xanh; 

- Nâng cấp, cải tạo các khu thương mại hiện có thành các trung tâm thương 
mại. Hình thành các trung tâm thương mại dịch vụ hỗn hợp trong các khu ở, trên 
các trục đường chính, các khu vực thuận lợi về giao thông đối ngoại kết hợp là 
điểm nhấn kiến trúc cảnh quan khu vực nhằm đáp ứng được yêu cầu phát triển của 
đô thị trước mắt và trong tương lai. 

Tầm nhìn phát triển khu dân cư nông thôn phải tuân theo quy hoạch xây dựng 
nông thôn mới. Hệ thống các khu dân cư nông thôn được hình thành hai loại: Các 
khu dân cư đô thị hóa cao và các khu dân cư đô thị hóa thấp: 

- Các khu dân cư được đô thị hóa cao tập trung phát triển hệ thống công trình 
dịch vụ - sản xuất và thương mại tư nhân. Kiến trúc nhà ở sẽ biến thái với mật độ 
xây dựng, tầng cao trung bình cao hơn, hình thức kiến trúc kiểu đô thị; 

-  Đối với các khu dân cư này: Về cơ bản giữ nguyên, mô hình ở truyền trống, 
cần nâng cấp cải tạo và bổ sung các công trình hạ tầng xã hội và kỹ thuật. Việc cải 
tạo khu dân cư cũ và phát triển các khu dân cư mới sẽ cụ thể trong các đồ án quy 
hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn để đảm bảo cân đối nhu cầu phát triển. 

6.2. Dự báo nhu cầu 

a. Nhu cầu về diện tích nhà ở, dân số và diện tích bình quân 

Qua khảo sát, ta thấy rằng diện tích nhà ở bình quân tại huyện Lý Nhân tính 
đến hết 31/12/2013 là 19,9 m2/người (trong đó tại khu vực đô thị là 21,8 m2/người, 
nông thôn là 19,9 m2/người). Đến năm 2020, bình quân diện tích nhà ở của thuyện 
phấn đấu ở mức 26,1 m2/người (khu vực đô thị là 25,7 m2/người, nông thôn là 26,2 
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m2/người). và đến năm 2030, diện tích bình quân nhà ở phấn đấu đạt 28,7 m2/người 
(khu vực đô thị là 28,8 m2/người, nông thôn là 28,6 m2/người). 

Đến năm 2020, dân số dự kiến của huyện là 181.100 người (khu vực đô thị là 
31.617 người, nôn thôn là 149.483 người) và đến năm 2030, con số này dự kiến là 
195.561 người (khu vực đô thị là 35.087 người, nông thôn là 160.474 người). 

Bảng 48: Chỉ tiêu về nhà ở, dân số và diện tích bình quân huyện Lý Nhân 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị 
Giai đoạn 

Hết năm 
2013 

Đến năm 
2020 

Đến năm 
2030 

1 

Diện tích nhà ở m2 3.425.164 4.727.112 5.605.049 

Đô thị m2 116.238 814.014 1.010.910 

Nông thôn m2 3.308.927 3.913.099 4.594.139 

2 

Dân số người 172.238 181.100 195.561 

Đô thị người 5.332 31.617 35.087 

Nông thôn người 166.906 149.483 160.474 

3 

Diện tích bình quân m2/người 19,9 26,1 28,7 

Đô thị m2/người 21,8 25,7 28,8 

Nông thôn m2/người 19,8 26,2 28,6 
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b. Tổng diện tích nhà ở cần tăng thêm theo các nhóm chính sách về nhà ở 

Bảng 49: Tổng diện tích cần tăng thêm theo các nhóm đối tượng của thuyện 
Lý Nhân 

Stt Loại nhà ở Đến năm 2020 
(m2) 

Đến năm 2030 
(m2) 

1 Nhà ở thương mại 31.200 20.230 
2 Nhà ở do dân tự xây dựng 1.194.851 857.707 
3 Nhà ở xã hội 34.710 10.150 
4 Nhà ở sinh viên - - 
5 Nhà ở công vụ - - 
6 Nhà ở cho công nhân - - 

7 Nhà ở cho người có công với cách 
mạng 23.430 - 

8 Nhà ở tái định cư 17.360 5.040 
9 Nhà ở cho người nghèo 397 - 
  Tổng 1.301.948 893.127 

 c. Nhu Cầu về vốn và quỹ đất phát triển nhà ở  

 Nguồn vốn dành cho việc phát triển từng loại hình nhà ở đã được nêu chi tiết 
ở các phần trước. Nhu cầu cho huyện Lý Nhân được tính toán cụ thể trong bảng 
sau:  
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2.000.000

3.000.000
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5.000.000
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Tổng diện tích nhà ở huyện Lý Nhân qua các giai đoạn (m2)

Diện tích
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Bảng 50: Nhu cầu về vốn dành cho việc phát triển từng loại hình nhà ở huyện Lý 
Nhân 

Stt Danh mục 

Giai đoạn 2014-2020 Giai đoạn 2020-2030 

Tổng 
vốn đầu 

tư 

Trong đó 
Tổng 

vốn đầu 
tư 

Trong đó 

Ngân 
sách (tỷ 
đồng) 

Ngoài 
ngân 

sách (tỷ 
đồng) 

Ngân 
sách (tỷ 
đồng) 

Ngoài 
ngân 

sách (tỷ 
đồng) 

1 Nhà ở thương mại 140,40 - 140,40 192,19 - 192,19 

2 Nhà ở do dân tự xây 
dựng 5.376,83 - 5.376,83 7.290,51 - 7.290,51 

3 Nhà ở xã hội 15,62 - 15,62 9,64 - 9,64 
4 Nhà ở sinh viên - - - - - - 
5 Nhà ở công vụ - - - - - - 
6 Nhà ở cho công nhân - - - - - - 

7 Nhà ở cho người có 
công với cách mạng 93,72 17,04 76,68 - - - 

8 Nhà ở tái định cư 78,12 - 78,12 47,88 - 47,88 

9 Nhà ở cho người 
nghèo 62,53 3,97 58,56 - - - 

  Tổng 5.767,22 21,01 5.746,21 7.540,22 - 7.540,22 

6.3. Đánh giá chung 

Cũng giống như huyện Bình Lục, huyện Lý Nhân nằm ở tiểu vùng Tây Nam 
(theo Quyết định số 1226/QĐ-Ttg) với tầm nhìn phát triển chủ yếu là nông nghiệp. 
Tại đây có nhiều đặc điểm tự nhiên hay kinh tế - xã hội mang những nét tương 
đồng với huyện Bình Lục. Theo đó, tầm nhìn phát triển nhà ở của huyện từ nay cho 
đến năm 2030 cũng mang nhiều nét tương đồng. Cụ thể là việc phát triển nhà ở 
theo các dự án, vừa hiện đại vừa giữ được những nét đặc trưng của vùng nông thôn 
đồng bằng Bắc Bộ. Khuyến khích các cá nhân, tổ chức tham gia phát triển loại hình 
nhà ở thương mại; nhà ở xã hội. Loại hình nhà ở này tập trung trê nđịa bàn thị trấn 
Nhân Hậu và thị trấn Nhân Mỹ. Đây là 2 thị trấn được quy hoạch với chức năng là 
trung tâm thương mại và dịch vụ. 

Mau chóng giải quyết nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng là người có công 
(theo Quyết định số 22/2013/QĐ-ttg); đối tượng là các hộ nghèo (theo chuẩn nghèo 
mới); đối tượng là người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Giúp các đối tượng nêu 
trên cải thiện chỗ ở, góp phần giải quyết các vấn đề an sinh xã hội. 
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Xây dựng chính sách phát triển nhà ở tái định cư thay vì cấp đất hỗ trợ tái định 
cư như trước đây. Huyện Lý Nhân là một huyện có nhiều xã nằm tại khu vực ven 
sông. Trong đó, có rất nhiều hộ dân đang sinh sống trong những khu vực có nguy 
cơ sạt lở rất cao (điển hình là xã Chân Lý). Việc này mang tới hiểm họa không nhỏ 
tới tài sản cũng như tới chính bản thân các hộ dân đang sinh sống tại đậy. Chính vì 
thế, huyện cần đẩy mạnh hơn nữa việc công tác hỗ trợ nhà ở tái định cư cho các đối 
tượng nêu trên, giúp họ có nơi ở mới chắc chắn, an toàn hơn. 

Dự báo nhu cầu nhà ở công vụ, nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực 
đô thị trong tương lai để có những chính sách, biện pháp hỗ trợ.  Tập trung phát 
triển nhà ở xã hội cho các nhóm đối tượng này trên địa bàn thị trấn Nhân Hậu. 
Trong giai đoạn từ nay cho đến năm 2030, nhu cầu nhà ở do dân tự xây dựng trên 
địa bàn huyện là rất lớn (đặc biệt tại khu vực nông thôn). Vì vậy cũng giống như 
huyện Bình Lục và các huyện khác, huyện Lý Nhân nên lồng ghép công tác phát 
triển nhà ở với chương trình xây dựng nông thôn mới vừa tiết kiệm được chi phí, 
vừa tạo ra những kết quả tốt hơn.  

V. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU NHÀ Ở CỦA CÁC 
DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 

 1. Hiện trạng triển khai các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh 

 a) Các dự án nhà ở thương mại:  

 Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 54 dự án phát triển nhà ở, khu đô thị 
mới với tổng diện tích đất theo quy hoạch là 1.710,113 ha , trong đó tiện tích đất ở 
là 648,847 ha tương đương khoảng 6.653.623 m2 sàn , tập trung chủ yếu tại: thành 
phố Phủ Lý, huyện Duy Tiên một vài dự án được dự kiến phê duyệt triển khai trên 
địa bàn các huyện còn lại. 

 Việc triển khai thực hiện quy định dành 20% diện tích đất dự án để xây 
dựng nhà ở xã hội đối với các dự án nhà ở thương mại đã và đang triển khai được 
tỉnh thực hiện quán triệt tạo điều kiện bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở cho các nhóm 
đối tượng xã hội.  

 b) Các dự án nhà ở xã hội:  

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Nam, mới chỉ triển khai 01 dự án nhà ở Chung 
cư Tiến Lộc (dành cho người thu nhập thấp) được xây dựng trên địa bàn xã Thanh 
Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam trên diện tích đất 3.234 m2 do Công ty 
TNHH SX – TM Tiến Lộc làm chủ đầu tư. 

 2. Đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu nhà ở của các dự án 
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a) Về  các dự án nhà ở thương mại: 

Qua rà soát trên số liệu về 54 dự án phát triển nhà ở (1 dự án đã hoàn thiện và 
đi vào khai thác sử dụng), khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh, trong giai đoạn từ nay 
đến 2020, dự tính có 31 dự án sẽ được triển khai và hoàn thiện. Các dự án với quy 
mô diện tích đất ở ước tính là 229,5 ha đáp ứng chỗ ở cho hơn 10.000 hộ; trong giai 
đoạn đến năm 2030, 20 dự án nhà ở thương mại còn lại được hoàn thiện đi vào khai 
thác (2 dự án đề nghị dừng thực hiện) đáp ứng nhu cầu nhà ở thương mại thêm cho 
hơn 13.7000 hộ với các loại hình nhà ở là biệt thự, nhà ở liên kế thấp tầng và chung 
cư cao tầng. Đối chiếu nhu cầu trên địa bàn toàn tỉnh đến năm 2020 là hơn 3.100 hộ 
có nhu cầu về nhà ở thương mại và 9.600 hộ vào năm 2030. Như vậy, dự kiến nhu 
cầu về nhà ở thương mại trên toàn tỉnh đến năm 2030 chỉ chiếm 53,5%  khả năng 
đáp ứng của các dự án nhà ở thương mại và khu đô thị đã được phê duyệt triển 
khai.  

b) Về  các dự án nhà ở xã hội: 

Ngoài dự án nhà ở chung cư Tiến Lộc tại thành phố Phủ Lý đã được triển khai 
và sắp đi vào hoàn thiện, khả năng đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh 
trong thời gian tới chủ yếu vẫn dựa trên quỹ đất và nhà ở xã hội được dành ra từ 
các dự án nhà ở thương mại được phê duyệt và triển khai (dành 20% quỹ đất và nhà 
ở trong dự án nhà ở thương mại làm quỹ nhà ở xã hội). Đối chiếu 54 dự án nhà ở 
thương mại và khu đô thị, ước tính lượng nhà ở xã hội được xây dựng ước tính là 
19.565 căn (7.765 căn đến 2020 và 11.800 căn giai đoạn đến 2030). Với nhu cầu về 
nhà ở cho nhóm đối tượng xã hội trên địa bàn toàn tỉnh đến năm 2030 ước tính là 
hơn 75.000 hộ thì các dự án nhà ở xã hội được bố trí chỉ giải quyết được nhu cầu 
cho 26% số hộ có nhu cầu. 

c) Kết luận: 

Qua việc đánh giá khả năng đáp ứng của các dự án nhà ở thương mại và nhà ở 
xã hội, đối chiếu với nhu cầu thực tế của tỉnh trong giai đoạn đến năm 2030 thì việc 
quy hoạch phát triển các dự án nhà ở thương mại vượt quá so với nhu cầu thực tế 
về nhà ở. Bên cạnh đó, nguồn cung về nhà ở xã hội chưa đủ đáp ứng nhu cầu của 
người dân. Chính vì vậy, trong thời gian tới tỉnh cần tiến hành rà soát các dự án 
trên địa bàn và có giải pháp chuyển đổi các dự án nhà ở thương mại sang dự án nhà 
ở xã hội, thu hút khuyến khích các nhà đầu tư tập trung phát triển nhà ở xã hội 
nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho các nhóm đối tượng có nhu cầu trên toàn tỉnh.  
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PHẦN IV 
CÁC PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ 

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

 I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TỈNH HÀ NAM 

- Phát triển nhà ở là trách nhiệm của toàn Đảng, các cấp chính quyền và cộng 
đồng nhân dân, là một trong những nội dung quan trọng trong chính sách phát 
triển kinh tế xã hội của quốc gia và tỉnh Hà Nam nhằm đảm bảo an sinh xã hội, 
góp phần ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; 

- Phát triển nhà ở trên cơ sở xóa bỏ bao cấp về nhà ở, thực hiện xã hội hóa về 
nhà ở; nhà nước tham gia quản lý, điều tiết bằng các cơ chế, chính sách và cộng 
đồng và các thành phần kinh tế thực hiện; 

- Tận dụng tốt các lợi thế của tỉnh, phát huy nội lực và tận dụng sức mạnh 
ngoại lực, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để xây dựng hệ thống đô thị và nông 
thôn theo hướng văn minh hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội nhưng 
vẫn giữ được nét đặc trưng riêng của tỉnh; 

- Phát triển nhà ở phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh; tuân thủ quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn mới được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, nhằm từng 
bước nâng cao chất lượng chỗ ở cho người dân, góp phần phát triển đô thị, nông 
thôn bền vững; 

- Đảm bảo hài hòa giữa phát triển nhà ở theo hướng hiện đại với bảo tồn, tôn 
tạo và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, các di sản thiên nhiên, phát huy được 
các thế mạnh của tỉnh; Phát triển nhà ở đảm bảo người dân được an toàn về chỗ ở, 
đủ khả năng ứng phó được các biến đổi khí hậu xảy ra, góp phần ổn định trật tự xã 
hội. 

II. NGUYÊN TẮC CHUNG PHÁT TRIỂN NHÀ Ở 

- Phát triển nhà ở phải tuân thủ các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước; sử dụng đất đai hợp lý, tiết kiệm, giữ gìn cân bằng sinh thái, phù hợp với 
phong tục tập quán của địa phương; 

- Việc hỗ trợ nhà ở được thực hiện theo nguyên tắc không áp dụng cơ chế, 
chính sách hỗ trợ chung cho tất cả các đối tượng mà mỗi loại đối tượng khác nhau 
được áp dụng theo từng hình thức và biện pháp hỗ trợ phù hợp khác nhau; 
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- Tập trung phát triển nhà ở xã hội thông qua các hình thức Nhà nước đầu tư 
từ ngân sách để xây dựng nhà ở xã hội cho thuê; khuyến khích các nhà đầu tư xây 
dựng nhà ở thông qua cơ chế tạo điều kiện ưu đãi về giao đất, cho thuê đất, giảm 
thuế, miễn tiền sử dụng đất, cho vay ưu đãi cho các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội 
và cho phép doanh nghiệp tự định giá trong trường hợp doanh nghiệp tự đầu tư xây 
dựng từ nguồn vốn ngoài ngân sách theo nguyên tắc và phương pháp xác định giá 
bán, cho thuê, cho thuê mua do Nhà nước quy định; 

- Phát triển nhà ở phải tuân thủ quy hoạch, kế hoạch do cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt; hạn chế và tiến tới chấm dứt tình trạng xây dựng tự phát; tăng tỷ 
trọng dự án khu nhà ở đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đồng thời 
giảm dần tỷ trọng nhà ở do dân tự xây dựng cũng như tăng tỷ trọng nhà chung cư, 
nhà ở cho thuê trong các dự án; 

- Phát triển nhà ở phải đảm bảo an toàn và đáp ứng các điều kiện về chất 
lượng xây dựng, kiến trúc, cảnh quan, tiện nghi và môi trường; đủ khả năng ứng 
phó với biến đổi khí hậu, thảm họa thiên tai, sử dụng tiết kiệm năng lượng theo 
đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành; 

- Để đảm bảo điều kiện hình thành quỹ nhà ở cho các đối tượng chính sách xã 
hội thì một trong những yếu tố quan trọng là phải có quỹ đất để xây dựng loại hình 
nhà ở này. Do đó, trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch (gồm quy 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch 
sử dụng đất) phải xác định rõ quỹ đất để xây dựng nhà ở cho các đối tượng cần 
được hỗ trợ. 

III. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NHÀ Ở  

1. Mục tiêu chung 

- Đáp ứng nhu cầu cài thiện chỗ ở của nhân dân, phù hợp với tiến trình phát 
triển kinh tế - xã hội của thành phố; tạo động lực phát triển đô thị bền vững theo 
hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa; 

- Thực hiện việc hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng xã hội có khó khăn về nhà ở, 
đặc biệt là người có công với cách mạng; đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, 
nhà ở cho sinh viên theo quy định của pháp luật phù hợp với điều kiện cụ thể của 
từng địa phương; 

- Đảm bảo các chỉ tiêu về chất lượng nhà ở, các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật và 
hạ tầng xã hội; tỷ lệ nhà chung cư trong từng giai đoạn; 

- Khuyến khích các thành phần kinh tế và xã hội tham gia phát triển nhà ở; 
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khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai; thúc đẩy hình thành, phát triển và chủ động 
bình ổn thị trường nhà ở; thực hiện có hiệu quả chủ trương kích cầu góp phần phát 
triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. 

2. Mục tiêu cụ thể theo giai đoạn 

a) Giai đoạn 2013-2020: 

- Chỉ tiêu về diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố đạt 23,8 m2/người 
(trong đó: đô thị là 24,8 m2/người; nông thôn 23,3 m2/người). Diện tích nhà ở tối 
thiểu 8 m2 sàn/người; 

- Phấn đấu nâng cao tỷ lệ diện tích nhà ở thương mại trong tổng nhu cầu diện 
tích tăng thêm về nhà ở, cụ thể là khoảng 190.936 m2. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng xã hội: 

+ Hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng 175.450 m2 

sàn; 

+ Triển khai thực hiện chương trình phát triển nhà ở xã hội 494.364 m2 sàn; 

+ Hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho người nghèo 95.535 m2 sàn; 

+ Triển khai xây dựng nhà ở cho công nhân khu công nghiệp 145.934 m2 sàn; 

+ Triển khai xây dựng nhà ở sinh viên 81.279 m2 sàn; 

+ Xây dựng khoảng 163.200 m2 sàn phục vụ cho công tác tái định cư, giải 
phóng mặt bằng. 

- Chất lượng nhà ở: Tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 95,98%; tỷ lệ nhà ở bán kiên cố 
đạt 3,81%, giảm tỷ lệ nhà thiếu kiên cố xuống mức 0,21% và hoàn thành việc xóa 
bỏ nhà đơn sơ; 

- Tỷ lệ nhà ở chung cư trong các dự án phát triển nhà ở đạt khoảng 15 - 20% 
với các đô thị loại III trở lên. 

b) Giai đoạn 2020-2030: 

- Chỉ tiêu về diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố đạt 30,0 m2/người 
(trong đó: đô thị là 32,7 m2/người; nông thôn 28,6 m2/người). Diện tích nhà ở tối 
thiểu 12 m2 sàn/người; 

- Phấn đấu nâng diện tích nhà ở thương mại lên mức khoảng 938.720 m2; 

- Tiếp tục triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng xã hội: 

+ Giải quyết nhà ở xã hội 1.440.526 m2 sàn; 
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+ Tiếp tục triển khai xây dựng nhà ở cho công nhân khu công nghiệp 485.853 
m2 sàn; 

+ Tiếp tục triển khai xây dựng nhà ở sinh viên 85.089 m2 sàn; 

+ Xây dựng khoảng 132.600 m2 sàn phục vụ cho công tác tái định cư, giải 
phóng mặt bằng; 

- Chất lượng nhà ở: Tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 97,69%; tỷ lệ nhà ở bán kiên cố 
đạt 2,25%; gần như xóa bỏ nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ. 

- Tỷ lệ nhà ở chung cư trong các dự án phát triển nhà ở đạt khoảng 25 - 30% 
đối với các đô thị từ loại III trở lên. 

  IV. TẦM NHÌN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TỈNH HÀ NAM ĐẾN NĂM 2030 

1. Tầm nhìn chung 

- Đáp ứng nhu cầu cải thiện chỗ ở của nhân dân, phù hợp với tiến trình phát 
triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Nam; tạo động lực phát triển đô thị bền vững theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; 

- Chú trọng phát triển nhà ở cho các đối tượng xã hội (người có thu nhập thấp, 
người nghèo, gia đình có công, thương binh liệt sỹ, cán bộ công chức, công nhân, 
sinh viên...) góp phần nâng cao cuộc sống của nhân dân phù hợp với điều kiện cụ 
thể của địa phương; 

- Phát triển nhà ở gắn với việc đảm bảo chất lượng nhà ở, phát triển và nâng 
cấp hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đảm bảo phù hợp với 
điều kiện sản xuất, đặc điểm tự nhiên và tập quán sinh hoạt của từng địa phương; 
sử dụng có hiệu quả quỹ đất ở sẵn có để tiết kiệm đất đai;  

- Đẩy mạnh việc phát triển nhà ở chung cư tại các đô thị lớn. Thu hẹp khoảng 
cách về chất lượng nhà ở tại khu vực nông thôn với khu vực thành thị, hướng tới 
chất lượng xây dựng và tiện nghi nhà ở khu vực nông thôn tương đương với nhà ở 
khu vực đô thị; 

- Đề xuất các giải pháp quản lý xây dựng phát triển nhà ở đô thị và nông thôn, 
thu hút các nhà đầu tư để mở rộng khả năng huy động vốn đầu tư tham gia phát 
triển nhà ở, thúc đẩy hình thành và phát triển thị trường bất động sản nhà ở lành 
mạnh trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

2. Tầm nhìn cụ thể 

2.1. Tầm nhìn phát triển nhà ở khu vực đô thị 



 

132 
 

a) Tại đô thị lớn: 

- Tại đô thị lớn như thành phố Phủ Lý và đô thị đang phát triển mạnh như thị 
trấn Hòa Mạc, thị trấn Đồng Văn, dự kiến phát triển nhanh và mạnh cần đẩy mạnh 
phát triển nhà ở theo dự án để đáp ứng nhu cầu cho các đối tượng có khả năng 
thanh toán theo cơ chế thị trường; 

- Phát triển nhà ở có quy mô, cơ cấu, giá cả đa dạng đáp ứng nhà ở phù hợpvới 
khả năng chi trả của đại đa số bộ phận dân cư tại đô thị; 

 Khu dân cư cũ:  

+ Trong các khu dân cư cũ đối với những nhà ở cần sửa chữa, cải tạo, xây mới 
cần quy định rõ chiều cao, hình thức kiến trúc để tạo sự đồng nhất về mặt đứng 
công trình, tường nhà,...; nâng cấp cải tạo các khu nhà ở hiện có kết hợp với chỉnh 
trang đô thị; cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật hiện có đặc biệt là hệ thống giao 
thông, hệ thống cây xanh, hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống hạ tầng xã hội. 

+ Hạn chế phát triển nhà cao tầng và tập trung dân cư trong khu phố cũ làm 
phá vỡ không gian cảnh quan chung, gây quá tải cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện 
có. 

+ Di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu vực đô thị. 

 Tại các khu dân cư mới 

+ Xây dựng mới một số khu nhà ở cao tầng kết hợp với các khu nhà ở thấp 
tầng hiện đại, tạo điểm nhấn và định hướng cho phát triển không gian đô thị chung; 

+ Xây dựng các khu nhà ở tái định cư để đáp ứng nhu cầu giải phóng mặt 
bằng của các công trình xây dựng trên địa bàn; 

+ Kết hợp phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội với cải tạo chỉnh 
trang đô thị và phát triển nhà ở, nâng cao chất lượng chỗ ở; 

+ Tạo môi trường sống trong sạch, xây dựng các công trình phúc lợi công 
cộng như trường học, sân chơi, sân tập thể dục ... nâng cao đời sống tinh thần cho 
người dân; 

+ Dọc trên các tuyến đường chính xây dựng các công trình có chức năng sử 
dụng tổng hợp (nhà ở kết hợp với công cộng); 

+ Các hệ thống hạ tầng kỹ thuật phải được thiết kế hoàn chỉnh, đồng bộ, đặc 
biệt là các hệ thống ngầm dưới đất; cần tính toán tầm nhìn phát triển lâu dài, tạo 
không gian mở và khoảng lùi phù hợp để giảm thiểu ô nhiễm về giao thông và hạ 
tầng kỹ thuật khác đến các lô đất ở;  
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+ Dành tối thiểu 20% tổng diện tích cho việc bố trí không gian cây xanh, mặt 
nước, quảng trường khi quy hoạch phát triển các khu đô thị mới. Những không gian 
xanh, mặt nước cần bố trí liên hệ trực tiếp với các nhóm nhà ở, các công trình phúc 
lợi công cộng như: trường học, sân chơi, sân tập thể dục hàng ngày của người dân 
trong đơn vị ở... tạo môi trường sống trong sạch. 

b) Tại khu vực các thị trấn khác: 

- Phát triển nhà phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt; 

- Các khu vực đã được đô thị hoá ổn định, việc thực hiện phát triển theo 
hướng giữ mật độ xây dựng thấp, đảm bảo yêu cầu nhà ở có vườn, cây xanh, tạo 
môi trường và cảnh quan đẹp; 

-  Cần quy hoạch, tầm nhìn phát triển nhà ở theo mô hình khu dân cư đô thị 
tập trung, tránh tình trạng nhà ở và không gian đô thị chỉ phát triển bám dọc theo 
các trục giao thông đặc biệt là quốc lộ, tỉnh lộ. 

2.2. Tầm nhìn phát triển nông thôn 

- Phát triển nhà ở khu vực nông thôn cần theo hướng cải tạo, nâng cấp nhà ở 
để đạt tỷ lệ nhà ở kiến cố và bán kiên cố phù hợp với quy hoạch xây dựng nông 
thôn mới đã được phê duyệt và phù hợp với từng giai đoạn phát triển cụ thể; 

- Hệ thống khu dân cư nông thôn phát triển thành 2 loại: Các khu dân cư phát 
triển đô thị hóa cao và các khu dân cư đô thị hóa thấp; 

+ Đối với các khu dân cư đô thị hóa cao: Tập trung phát triển các khu dân cư 
nằm lân cận các đô thị, khu công nghiệp, gần các nút đường giao thông chính, phát 
triển TTCN. Khu dân cư đô thị hóa cao sẽ  là tiền đề nâng cấp, mở rộng phát triển 
đô thị trong tương lai. 

+ Đối với cá khu dân cư đô thị hóa thấp: Là khu dân cư xa trung tâm, điều 
kiện phát triển chưa cao. Vì vậy, thực hiện nâng cấp cấp, cải tạo, sửa chữa, bổ sung 
các công trình hạ tầng kỹ thuật. Việc cải tạo các khu dân cư cũ và phát triển các 
khu dân cư mới phải tuân theo quy hoạch phát triển nông thôn. 

- Phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, phát triển các khu dân 
cư tập trung theo quy hoạch, phát triển nhà ở dọc theo các tuyến đường 
chính,không phát triển nhà ở manh mún, tự phát; 

- Các khu dân cư nông thôn sẽ được phát triển duy trì sự ổn định của hệ thống 
dân cư sẵn có. Đồng thời phát triển các khu vực dân cư mở rộng (các khu giãn dân, 
các trung tâm xã), nhằm đáp ứng nhu cầu hiện tại; 
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2.3. Tầm nhìn phát triển nhà ở cho các nhóm đối tượng xã hội 

a) Nhà ở cho hộ có công với Cách mạng 

Hỗ trợ nhà ở cho đối tượng người có công với cách mạng được thực hiện theo 
Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 15/6/2013 thông qua việc hỗ trợ đối với 
người có công với cách mạng khi sửa chữa, xây dựng nhà ở từ nguồn vốn hỗ trợ 
của nhà nước, nguồn vốn huy động từ cộng đồng nhằm mục đích từng bước cải 
thiện, nâng mức sống gia đình chính sách có công; 

Thực hiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa cải tạo nhà ở cho đối tượng chính sách 
trên diện tích đất cũ của hộ gia đình đang ở. Trường hợp chưa có đất ở, thì căn cứ 
vào khả năng thực tế của địa phương (xã, phường, thị trấn) để hỗ trợ hoặc vận động 
hỗ trợ cho phù hợp; 

Sau khi được hỗ trợ, các hộ được xây dựng nhà ở mới hoặc sửa chữa, cải tạo 
nhà ở phải đảm bảo diện tích tối thiểu đạt 30 m2 (hộ độc thân đạt 24 m2) và đảm 
bảo 3 cứng (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng).  

b) Nhà ở cho công nhân 

Giải quyết nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp và các cơ sở sản xuất, dịch vụ ngoài khu công nghiệp theo hướng Nhà nước 
chủ động tham gia đầu tư phát triển nhà ở cho thuê. Đồng thời có chính sách ưu đãi 
về đất đai, quy hoạch, thuế, tài chính - tín dụng để khuyến khích các thành phần 
kinh tế, gồm: Doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, doanh 
nghiệp sử dụng lao động trong các khu công nghiệp, các cơ sở công nghiệp, dịch 
vụ ngoài khu công nghiệp, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, các hộ gia đình, 
cá nhân tham gia đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê hoặc thuê mua đối với các 
hộ gia đình, cá nhân là công nhân lao động tại các khu công nghiệp; 

Đối với những khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp, khuyến khích người 
dân tham gia xây dựng nhà trọ phù hợp với tiêu chuẩn nhằm giải quyết nhu cầu về 
chỗ ở cho công nhân đồng thời tạo điều kiện nâng cao thu nhập cho các hộ dân 
trong khu vực; 

Đối với các địa bàn nơi có một số ít cụm công nghiệp nhằm giải quyết một 
phần việc làm cho người lao động tại địa phương. Vì vậy, số lượng công nhân chủ 
yếu là người dân địa phương và họ không có nhu cầu về nhà ở công nhân, chỉ có 
một số ít là từ các địa bàn khác với nhu cầu không đáng kể. Phương hướng giải 
quyết chỗ ở cho những đối tượng công nhân này cũng là khuyến khích xây dựng 
nhà trọ tư nhân phù hợp với quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, trong tương lai, 
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các doanh nghiệp cũng phải bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở công nhân khi số 
lượng tăng lên đáng kể; 

Vốn đầu tư xây dựng nhà ở công nhân được thực hiện chủ yếu từ nguồn vốn 
xã hội hoá (từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân xây dựng); nguồn vốn bố trí từ 
ngân sách được hỗ trợ thông qua công tác lập quy hoạch, hỗ trợ giải phóng mặt 
bằng và đầu tư xây dựng hạ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ngoài hàng rào 
các khu nhà ở... 

c) Nhà ở cho các hộ nghèo khu vực nông thôn 

Thực hiện chính sách hỗ trợ để các hộ gia đình có nhà ở ổn định, an toàn, từng 
bước nâng cao mức sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững theo nguyên tắc 
Ngân sách (trung ương và tỉnh) hỗ trợ một phần kinh phí kết hợp với nguồn vốn 
cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội và nguồn vốn huy động của cộng đồng, 
dòng họ và của chính hộ gia đình được hỗ trợ;  

Tiếp tục rà soát, thống kê hiện trạng nhà ở của các hộ nghèo (theo chuẩn 
nghèo mới) để đề xuất với Chính phủ, Bộ Xây dựng thực hiện trong thời gian tới. 

d) Nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội đặc biệt khó khăn (người tàn 
tật, người già cô đơn, người nhiễm chất độc da cam …) 

Chính quyền quan tâm, chủ động đầu tư xây dựng nhà ở để bố trí cho các đối 
tượng chính sách xã hội đặc biệt khó khăn; 

Hình thành phong trào, có tổ chức để huy động, khuyến khích các tổ chức, cá 
nhân, tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho các đối tượng 
chính sách xã hội đặc biệt khó khăn 

e) Nhà ở công vụ  

Xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể đầu tư xây dựng nhà 
ở công vụ từ ngân sách để bố trí cho cán bộ, công chức thuộc các cơ quan của 
Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được điều động, luân chuyển theo yêu 
cầu công tác và các đối tượng khác thuộc diện được nhà ở công vụ;  

f) Nhà ở cho Cán bộ công chức, viên chức, người thu nhập thấp tại khu vực 
đô thị 

Xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể phát triển nhà ở xã 
hội để giải quyết nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân sỹ , trí thức, văn 
nghệ sỹ và người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Công tác phát triển và quản 
lý nhà ở xã hội được thực hiện theo Nghị định 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013. 
Trong đó, chủ động đầu tư phát triển quỹ nhà ở xã hội từ nguồn ngân sách nhà 



 

136 
 

nước để cho thuê, thuê mua; hỗ trợ nhà ở đất ở, hỗ trợ về tài chính đặc biệt là địa 
bàn khó khăn; 

Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở thu 
nhập thấp, nhà ở cho thuê để giải quyết chỗ ở cho cán bộ, công chức, viên chức, 
nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ và người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị. 

g) Nhà ở cho sinh viên, học sinh các trường đại hoc, cao đẳng, trung hoc 
chuyên nghiệp. 

Phê duyệt, tổng hợp danh mục dự án phát triển nhà ở cho sinh viên để triển 
khai thực hiện theo chương trình đầu tư xây dựng nhà ở cho sinh thuê từ nguồn trái 
phiếu Chính phủ. Chủ động bố trí kế hoạch ngân sách địa phương, đề nghị bổ sung 
ngân sách trung ương để đầu tư xây dựng nhà ở cho sinh viên thuê; Đồng thời, 
khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng dự án nhà ở sinh 
viên để cho thuê. 

h) Nhà ở tái định cư 

Đối với các dự án nhà ở tái định cư được thực hiện theo Nghị định 84/2013/ 
NĐ – CP ngày 25/7/2013. Việc đầu tư xây dựng phải gắn liền với việc chỉnh trang 
đô thị, địa điểm xây dựng khu tái định cư phải phù hợp với quy hoạch khu dân cư 
được phê duyệt. Do đó, cần xem xét, rà soát lại địa điểm đã bố trí các khu tái định 
cư tránh tình trạng phạm vi một xã, phường, thị trấn có nhiều khu tái định cư nhỏ 
lẻ, vừa tốn kém vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật vừa không tạo nên mỹ quan đô thị; 

Hình thức tái định cư bằng căn hộ chung cư ở một số nơi còn chưa phù hợp 
với nhu cầu của người dân. Do vậy ngoài biện pháp tổ chức tái định cư bằng căn hộ 
chung cư, đất nền phân lô có thể đề xuất mức hỗ trợ tái định cư bằng tiền để người 
dân có thể lo chỗ ở cho mình. 

i) Tầm nhìn phát triển nhà ở thương mại 

Việc phát triển các dự án nhà ở thương mại theo cơ chế thị trường góp phần 
không nhỏ vào việc chỉnh trang đô thị, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, 
huy động lượng vốn không nhỏ từ các doanh nghiệp, cá nhân. Các dự án phát triển 
nhà ở thương mại được thực hiện theo Nghị định 71/CP ngày 23/6/2010 của chính 
Phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở hiện hành; 

Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng nhà ở thương 
mại bằng việc hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc chuyển đổi mục đích 
sử dụng đất, miễn giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp trong 
khoảng thời gian nhất định, hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn với lãi suất ưu đãi,... Nhà 
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đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phải dành 20% quỹ đất ở để phát triển nhà ở xã 
hội theo quy định; 

Việc phát triển nhà ở thương mại tập trung tại các đô thị lớn phố lớn, đặc biệt 
là khu vực giáp ranh thủ đô Hà Nội, được phát triển theo các loại nhà sau: căn hộ 
chung cư, nhà biệt thự, nhà ở căn riêng lẻ xây dựng liền kề. Tiêu chuẩn thiết kế nhà 
ở thương mại đươc thực hiện theo Điều 40 Luật Nhà ở hiện hành. 

 V. NHIỆM VỤ 

 1. Nhiệm vụ chung 

- Đưa chỉ tiêu kế hoạch phát triển nhà ở đặc biệt là nhà ở cho các đối tượng xã 
hội phải được xác định là một trong các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội của của từng địa phương làm căn cứ để các cấp, các ngành chỉ đạo điều 
hành cho cho phù hợp với từng giai đoạn của địa phương; 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng tới đơn giản hóa 
thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện các dự án nhà ở đặc biệt trong khâu 
thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng; thực hiện tốt công tác phát triển nhà ở tái 
định cư phù hợp nhu cầu của từng giai đoạn; sử dụng chính sách đất đai để hỗ trợ, 
điều tiết thị trường nhà ở đặc biệt là nhà ở cho các đối tượng thu nhập thấp; 

- Tập trung thực hiện tốt công tác lập quy hoạch và rà soát, điều chỉnh quy 
hoạch xây dựng cho phù hợp; đẩy mạnh công tác quy hoạch chi tiết xây dựng, đảm 
bảo quy hoạch đi trước một bước, phát triển nhà ở đô thị, điểm dân cư nông thôn 
một cách hài hoà, kết hợp hiện đại và truyền thống. Đẩy mạnh việc phát triển nhà ở 
theo dự án tại khu vực đô thị nhằm tạo ra các khu nhà ở có hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật và hạ tầng xã hội phù hợp với quy hoạch đô thị đã được phê duyệt; 

- Đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội làm cơ sở để thu 
hút đầu tư, tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy đô thị phát triển. Kết hợp đầu tư hạ tầng 
giao thông với khai thác tiềm năng quỹ đất để phát triển nhà ở; 

- Tập trung giải quyết vấn đề nhà ở cho người nghèo, người có công, đối 
tượng đặc biệt khó khăn và nhà ở tái định cư; thúc đẩy phát triển nhà ở cho các đối 
tượng xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp tại đô thị thông qua việc rà soát quy 
hoạch, bố trí quỹ đất và ban hành các cơ chế, chính sách để khuyến khích các thành 
phần kinh tế khác tham gia đầu tư xây nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp tại đô thị;   

- Tăng cường và củng cố công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực nhà ở, đẩy 
mạnh cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng nhà ở; kiện toàn và nâng 
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cao năng lực bộ máy của các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức tư vấn và 
doanh nghiệp tham gia hoạt động trong lĩnh vực phát triển và quản lý nhà ở. 

2. Nhiệm vụ cụ thể của từng giai đoạn 

2.1.  Giai đoạn 2014 – 2020: 

- Rà soát các dự án đầu tư phát triển nhà ở, khu đô thị mới đã và đang triển 
khai trên địa bàn tỉnh, kiểm tra công tác quy hoạch cũng như tiến độ triển khai dự 
án, đồng thời có biện pháp xử lý dự án không đạt yêu cầu cũng như chậm chễ trong 
quá trình thực hiện. Yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện nghiêm chỉnh quy định giành 
20% diện tích đất xây dựng nhà ở và đã đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật để đầu tư 
nhà ở xã hội; 

- Rà soát các dự án tái định cư giải phóng mặt bằng, kiểm tra công tác triển 
khai thực hiện đồng thời có các biện pháp xử lý các dự án chậm trễ trong quá trình 
thực hiện; 

- Tập trung các nguồn vốn hỗ trợ từ trung ương, vốn huy động từ cộng đồng 
và các nguồn vốn khác để triển khai và hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho người 
nghèo có khó khăn về nhà ở cho các hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 
2011 – 2015; 

- Hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình, chính sách, người có công 
theo quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về 
Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng; 

- Công bố công khai diện tích quy hoạch xây dựng nhà ở xã hội, đặc biệt là 
nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư 
xây dựng nhà ở cho công nhân lao động; 

- Nghiên cứu ban hành cơ chế đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư phục vụ công 
tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trọng điểm về phát 
triển kinh tế - xã hội, giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị của tỉnh; 

- Hoàn thành công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn trên phạm vi toàn tỉnh 
trong đó xác định rõ tầm nhìn phát triển của từng khu vực trong tổng thể phát triển 
chung đô thị và nông thôn trong thời kỳ mới; 

- Rà soát, quy hoạch hợp lý và đầu tư hoàn chỉnh các khu, cụm công nghiệp 
kết hợp với các khu dân cư, khu đô thị dịch vụ công nghiệp và các kết cấu hạ tầng 
kinh tế - xã hội đồng bộ; kết hợp với việc sắp xếp tái phân bố và cải thiện điều kiện 
sản xuất tại các tuyến công nghiệp hiện có; 
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- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi công tác quản 
lý phát triển nhà ở theo quy hoạch, kế hoạch đề ra. 

2.2. Giai đoạn 2020 - 2030 

- Căn cứ quy hoạch đô thị tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 
2030, tập trung phát triển, nâng cấp hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật và hạ 
tầng xã hội để tạo điều kiện phát triển các dự án nhà ở; 

- Căn cứ quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 2030 tập trung phát triển các dự án nhà ở cho công nhân, 
nhà ở cho người thu nhập thấp, nâng cấp xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội 
để tạo điều kiển ổn định đời sống của người dân; 

- Hoàn thành công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn trên phạm vi toàn 
tỉnh trong đó xác định rõ tầm nhìn phát triển của từng khu vực trong tổng thể phát 
triển chung đô thị và nông thôn trong thời kỳ mới; 

- Chú trọng phát triển nhà ở nông thôn gắn với phát triển và nâng cấp hệ thống 
công trình hạ tầng kĩ thuật và hạ tầng xã hội; từng bước cải thiện, nâng cao chất 
lượng nhà ở của người dân tại khu vực nông thôn; 

- Tăng cường việc thẩm tra, kiểm tra các đồ án quy hoạch phát triển nhà ở, 
khu đô thị mới để đảm bảo nâng cao chất lượng, thẩm mỹ nhà ở. 

 VI. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  

1. Về chính sách đất đai 

- Thực hiện xây dựng, rà soát quy hoạch sử dụng đất trong đó chú trọng đến 
diện tích đất phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở cho các đối tượng xã hội và nhà cao 
tầng, đưa nhu cầu sử dụng đất để phát triển nhà ở vào kế hoạch sử dụng đất 05 năm 
và hàng năm của các địa phương; 

- Dành diện tích đất hợp lý để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, đối với thành phố 
Phủ Lý; huyện Duy Tiên khi quy hoạch lập dự án đầu tư khu đô thị mới, dự án phát 
triển nhà ở cần giành 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội. Đảm bảo tỉ lệ hợp lý 
giữa mật độ dân cư với diện tích đất của khu vực phù hợp với tiến trình đô thị hoá 
của tỉnh, trong đó đặc biệt quan tầm tới quỹ đất, quỹ nhà ở để bố trí tái định cư 
phục vụ cho nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị; 

- Thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại những vị trí thuận lợi sau khi đầu tư 
đường giao thông nhằm khai thác tiềm năng từ đất đai, chủ động điều tiết chênh 
lệch địa tô do nhà nước đầu tư hạ tầng mà có, thực hiện chủ trương khai thác tiềm 
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năng từ đất đai để phát triển kinh tế; khắc phục được tình trạng xây dựng nhà ở tự 
phát bám theo quy hoạch giao thông, hạ tầng đô thị; 

- Kiểm tra, rà soát và thu hồi quỹ đất, dự án khu đô thị, khu dân cư chậm triển 
khai để bố trí khai thác có hiệu quả. Đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm quỹ đất 
thông qua việc hàng năm giao đất để phát triển nhà ở.  

2. Về quy hoạch - kiến trúc 

- Đẩy nhanh việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết trên cơ sở quy 
hoạch chung đô thị, quy hoạch nông thôn mới đã được cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt; xác định và công bố quỹ đất được phép xây dựng nhà ở theo quy hoạch để 
làm cơ sở tổ chức triển khai các dự án phát triển nhà ở và tạo điều kiện cho các hộ 
gia đình, cá nhân xây dựng, cải tạo nhà ở theo quy hoạch; 

- Xây dựng, hoàn thiện các chỉ tiêu sử dụng đất phù hợp trong quy hoạch đô 
thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn, quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế nhà ở xã hội, 
nhà ở thu nhập thấp; trong quy hoạch đô thị phải xác định cụ thể diện tích đất để 
phát triển từng loại nhà ở, đặc biệt là đất để xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho người 
có thu nhập thấp, nhà ở thương mại với tỷ lệ hợp lý theo quy định của pháp luật về 
nhà ở; quy hoạch khu công nghiệp, quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao 
đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề phải gắn với quy hoạch phát triển nhà ở 
cho người lao động, nhà ở cho giáo viên, học sinh, sinh viên; 

- Đối với khu vực nông thôn, từng bước thực hiện việc phát triển nhà ở tuân 
thủ quy hoạch; hình thành các điểm dân cư nông thôn có đầy đủ cơ sở hạ tầng kỹ 
thuật và hạ tầng xã hội, bảo đảm phù hợp mục tiêu chương trình xây dựng nông 
thôn mới; thí điểm mô hình phát triển nhà ở theo dự án; 

- Kiến trúc nhà ở đô thị và nông thôn phải đáp ứng yêu cầu về thẩm mỹ, có 
bản sắc, coi trọng bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống; ban hành các thiết 
kế mẫu nhà ở phù hợp với tập quán sinh hoạt, điều kiện sản xuất và truyền thống 
văn hóa của các vùng, miền, có khả năng ứng phó với thiên tai, động đất, biến đổi 
khí hậu để người dân tham khảo, áp dụng trong xây dựng nhà ở. 

3. Giải pháp về vốn, cơ chế chính sách tài chính - tín dụng và thuế 

3.1 Nguồn vốn 

- Đối với vốn dành cho xây dựng nhà ở thương mại, nhà ở do dân tự xây được 
huy động từ các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, 
người có nhu cầu mua nhà ở và do người dân cư tự xây dựng nhà ở.  

- Đối với vốn dành cho phát triển nhà ở xã hội  
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+ Nhà ở xã hội do nhà nước đầu tư được huy động từ:  

* Quỹ phát triển nhà ở của địa phương (nguồn vốn của Quỹ phát triển nhà ở 
trên địa bàn tỉnh được hình thành dựa trên: tiền thu từ việc bán, cho thuê, cho thuê 
mua quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn; trích từ 30% đến 50% tiền sử 
dụng đất của các dự án phát triển nhà ở thương mại và các dự án khu đô thị mới 
trên địa bàn. Mức thu cụ thể do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định; 
Ngân sách địa phương hỗ trợ hàng năm theo quyết định của Hội đồng nhân dân cấp 
tỉnh (trợ dựa trên tình hình thu, chi hàng năm của ngân sách địa phương); kinh phí 
hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tiền huy 
động từ các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

* Vốn đầu tư trực tiếp từ ngân sách trung ương, vốn trái phiếu chính phủ (nếu 
có). 

* Vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và các nguồn vốn vay khác (nếu có). 

+ Nhà ở xã hội do các thành phần kinh tế, hộ gia đình đầu tư được huy động 
từ: 

* Vốn tự có của chủ đầu tư dự án hoặc của hộ gia đình, cá nhân. 

* Vay từ nguồn vốn cho vay ưu đãi của Chính phủ. 

* Vay của các tổ chức tín dụng và Quỹ phát triển nhà ở của địa phương. 

* Phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh theo quy định và trái phiếu 
chính quyền địa phương. 

3.2. Các biện pháp thu hút nguồn vốn, khuyến khích đầu tư phát triển nhà 
ở 

Một trong các biện pháp quan trọng thu hút vốn đầu tư là giải quyết các chính 
sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở, đặc biệt là các 
doanh nghiệp kinh doanh nhà ở. Để đảm bảo cho nguồn vốn này thì ngoài những 
biện pháp về tạo quỹ đất, về quy hoạch... tỉnh cần có giải pháp, cơ chế chính sách 
khuyến khích các thành phần này tham gia đầu tư phát triển nhà ở. Cụ thể cần thực 
hiện một số giải pháp sau: 

- Công bố công khai danh mục các dự án phát triển nhà ở thương mại trong 
từng thời kỳ trên phạm vi địa bàn, trong đó công khai các khu đất dự án phát triển 
nhà, quy mô, điều kiện về sử dụng đất của từng dự án và nêu rõ thời gian hoàn 
thành đối với từng dự án. Đặc biệt là các dự án ở những đô thị lớn như thành phố 
Phủ Lý, huyện Duy Tiên, ... 
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- Công bố công khai các yêu cầu cơ bản để lựa chọn chủ đầu tư (như yêu cầu 
về năng lực chủ đầu tư, yêu cầu về tài chính, về quy hoạch, kiến trúc, loại nhà ở 
trong phạm vi dự án...). Việc công khai các yêu cầu lựa chọn chủ đầu tư nhằm thể 
hiện chính sách công bằng trong đầu tư xây dựng, tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa 
các nhà đầu tư. 

- Thành lập Hội đồng tư vấn lựa chọn chủ đầu tư mà thành phần gồm các Ban 
ngành có liên quan và đại diện của UBND thành phố, huyện (nơi có dự án) để xem 
xét, lựa chọn chủ đầu tư đối với từng dự án, khuyến khích áp dụng việc lựa chọn 
chủ đầu tư thông qua đấu thấu với các quy định cụ thể đảm bảo cho nhiều thành 
phần được tham gia đấu thấu, tránh việc lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức ”xin 
cho”. 

- Cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp giấy phép xây dựng, phê duyệt 
quy hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình theo hướng công khai 
minh bạch, đảm bảo cơ chế liên thông một cửa, tạo điều kiện tối đa cho các chủ đầu 
tư tham gia đầu tư xây dựng nhà ở.  

- Nghiên cứu, xây dựng đề án phát hành trái phiếu đô thị, kế hoạch phát hành 
trái phiếu dựa trên quy định tại Thông tư số 81/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị 
trường trong nước và các quy định khác liên quan với mục đích huy động nguồn 
vốn từ trái phiếu để đầu tư phát triển các dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội 
trọng điểm làm cơ sở để thu hút đầu tư, tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy đô thị phát 
triển. Kết hợp đầu tư hạ tầng giao thông với khai thác tiềm năng quỹ đất dọc hai 
bên tuyến giao thông, đấu giá quyền sử dụng đất tại những vị trí thuận lợi để bổ 
sung nguồn tài chính vào Quỹ phát triển nhà. 

3.3. Về cơ chế chính sách tài chính – tín dụng và thuế 

- Có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, thành phần kinh tế tham gia 
phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, 
người thu nhập thấp tại đô thị; 

- Trên cơ sở nhu cầu và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, khả năng cân đối 
ngân sách từ Trung ương, từ ngân sách địa phương để triển khai đầu tư xây dựng 
trong từng giai đoạn hoặc áp dụng các hình thức đầu tư xây dựng - chuyển giao 
(BT), đầu tư - kinh doanh - chuyển giao (BOT), hợp tác công - tư (PPP) theo kế 
hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

- Nghiên cứu, rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thu hút tối 
đa các nguồn lực tài chính trong nước và nước ngoài, vốn ODA cho phát triển nhà 
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ở, đặc biệt là các nguồn tài chính trung và dài hạn theo hướng hình thành các quỹ 
đầu tư nhà ở và bất động sản… và các hình thức huy động vốn hợp pháp khác theo 
quy định của pháp luật; 

- Tận dụng tối đa các nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, vốn vay từ ngân hàng, 
nguồn vốn huy động hợp phát từ các tổ chức, doanh nghiệp và người dân để đầu tư 
xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn; 

- Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, chủ đầu tư xây dựng các dự án 
nhà ở cho người có thu nhập thấp tại đô thị tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để giảm 
giá thành xây dựng, giúp các đối tượng xã hội có nhu cầu có thể tiếp cận với nhà ở; 

- Tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng dự án 
nhà ở xã hội phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh theo quy định của pháp 
luật về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính Phủ bảo lãnh và trái 
phiếu chính quyền địa phương; 

- Công khai minh bạch thông tin về danh mục, quy mô dự án, lựa chọn chủ 
đầu tư để thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước. Ban hành những cơ chế, 
chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng cho các doanh nghiệp phát triển nhà ở. 

4. Giải pháp về chính sách phát triển thị trường nhà ở và quản lý sử dụng 
nhà ở 

- Chú trọng thực hiện công tác dự báo nhu cầu, lập kế hoạch phát triển nhà ở; 
quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để bảo 
đảm các kế hoạch phát triển nhà ở được thực hiện đạt mục tiêu đề ra; 

- Nghiên cứu ban hành quy định về ưu đãi cũng như các chế tài cụ thể để bảo 
vệ quyền lợi của cả nhà đầu tư và người thuê nhà ở; quy định rõ nghĩa vụ của các 
bên có liên quan nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây 
dựng nhà ở cho thuê; 

- Ban hành quy định cụ thể để đa dạng hóa cơ cấu diện tích căn hộ, bảo đảm 
cân đối tỷ lệ căn hộ có diện tích nhỏ, diện tích trung bình và diện tích lớn, tỷ lệ nhà 
ở giá thấp, giá trung bình và nhà ở cao cấp trong các dự án phát triển nhà ở; 

- Đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội làm cơ sở để thu 
hút đầu tư, tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy đô thị phát triển. Kết hợp đầu tư hạ tầng 
giao thông với khai thác tiềm năng quỹ đất dọc hai bên tuyến giao thông nhằm hạn 
chế phát triển nhà ở tự phát không theo quy hoạch; 
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- Nghiên cứu cơ chế, chính sách và mô hình phát triển, quản lý nhà ở tái định 
cư để phục vụ nhu cầu bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất đai theo quy 
định của pháp luật; 

- Khuyến khích, hỗ trợ các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng nhà ở chung 
cư, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, đa dạng các loại hình căn hộ, nhà ở để đáp 
ứngnhu cầu về nhà ở cho mọi đối tượng trong xã hội đặc biệt là căn hộ cho đối 
tượng thu nhập thấp và công nhân; 

- Đa dạng hóa hình thức và thời hạn sở hữu nhà ở (sở hữu lâu dài, sở hữu có 
thời hạn) theo từng khu vực và từng thời kỳ nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân 
và yêu cầu quản lý nhà nước; 

- Hoàn thiện thể chế thị trường nhà ở, bảo đảm thị trường nhà ở phát triển lành 
mạnh, công khai và minh bạch; xây dựng và tin học hóa hệ thống thông tin về nhà 
ở. 

5. Giải pháp về xã hội hóa xây dựng nhà ở  

- Đẩy mạnh xã hội xây dựng nhà ở, kêu gọi các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng 
lao động đầu tư xây dựng nhà ở chung cư cao tầng cho công nhân tại các khu công 
nghiệp, nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, giao đất có hạ tầng kĩ thuật khuyến 
khích việc xây dựng phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội; 

- Vận động sự đóng góp của các doanh nghiệp, người hảo tâm trong, ngoài 
tỉnh và người ở nước ngoài; vận động làng, xóm, người thân, cộng đồng  dân cư, 
các đoàn thể chính trị thông qua việc đóng góp bằng tiền, vật liệu, ngày công… 
cùng chung tay giúp đỡ các đối tượng là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn, hộ gia đình người có công với cách mạng để xây dựng mới hoặc sửa chữa, 
cải thiện nhà ở. 

6. Giải pháp về khoa học, công nghệ  

- Triển khai nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hiện đại trong thiết kế, xây dựng 
nhà ở nhằm tăng tỷ trọng sản xuất trong công xưởng, rút ngắn thời gian và giảm 
nhân công xây dựng trực tiếp ngoài công trường, giảm giá thành xây dựng; có 
chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây 
dựng mới tiết kiệm năng lượng, vật liệu không nung, vật liệu tái chế; ban hành các 
quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế, xây dựng nhà ở sinh thái, nhà ở tiết kiệm năng 
lượng; 

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng trong thiết kế, thi công xây dựng và 
sử dụng nhà ở, bảo đảm các công trình nhà ở, kể cả các nhà ở do dân tự xây đạt yêu 
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cầu về chất lượng, an toàn trong sử dụng, có khả năng ứng phó với thiên tai, động 
đất, biến đổi khí hậu; 

- Có chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển và sử dụng các thiết bị sử dụng 
năng lượng tái tạo trong các công trình nhà ở tại khu vực đô thị và nông thôn. 

7. Giải pháp về cải cách thủ tục hành chính  

- Rà soát các thủ tục hành chính về quy hoạch – kiến trúc, quản lý đất đai, 
quản lý xây dựng để các hộ gia đình, cá nhân dễ dàng xin giấy phép xây dựng, cải 
tạo nhà ở; tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai 
các dự án phát triển nhà ở; 

- Cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp giấy phép xây dựng, phê duyệt 
quy hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu công trình theo hướng 
công khai, minh bạch, đảm bao cơ chế một cửa liên thông. 

8. Giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức phát triển và quản lý nhà ở 

- Nghiên cứu hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy về phát triển và quản lý nhà 
ở;  

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát cộng đồng trong việc xây 
dựng và thực thi pháp luật về nhà ở; 

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ về 
phát triển và quản lý nhà ở cho cán bộ, công chức làm việc trong lĩnh vực nhà ở các 
cấp và các chủ thể tham gia thị trường nhà ở; 

- Hình thành doanh nghiệp với mô hình tổ chức và phương hướng hoạt động 
phù hợp để đảm nhận chức năng phát triển và quản lý nhà ở xã hội, nhà ở thuộc sở 
hữu nhà nước, nhà ở cho thuê. 

9. Giải pháp thông tin, tuyền truyền, vận động 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền vận động các tầng lớp dân cư 
thay đổi phương thức, tập quán từ hình thức ở nhà riêng lẻ sang căn hộ chung cư; 
chuyển từ tái định cư bằng đất sang tái định cư bằng căn hộ chung cư; tăng cường 
tham gia hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong cải tạo, xây dựng nhà ở. Giới thiệu các mẫu 
thiết kế, công nghệ thi công, vật liệu xây dựng nhà ở phù hợp để hướng dẫn, tầm 
nhìn phát triển nhà ở đặc biệt là đối với nhà ở tại các khu vực nông thôn; 

- Các báo, đài và các cơ quan truyền thông của Tỉnh có trách nhiệm thường 
xuyên tuyên truyền các cơ chế, chính sách phát triển nhà ở mới được ban hành, tích 
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cực vận động các tầng lớp dân cư tham gia góp phần phát triển nhà ở và đô thị văn 
minh hiện đại. 

10. Giải pháp nhà ở cho các đối tượng xã hội 

Phát triển nhà ở cho các đối tượng xã hội trong đó bao gồm chăm lo nhà ở cho 
các đối tượng thu nhập thấp, người có công với cách mạng; nhà ở cho cán bộ công 
chức khi được luân chuyển công tác và đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân thuê, 
thuê mua đặc biệt là việc cho thuê nhà ở tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; 
nhà cho sinh viên học sinh là nhiệm vụ, là mục tiêu đặt ra trong chiến lược phát 
triển nhà ở của mỗi địa phương. 

10.1. Giải pháp chung 

- Việc hỗ trợ nhà ở được thực hiện theo nguyên tắc không áp dụng cơ chế, 
chính sách hỗ trợ chung cho tất cả các đối tượng mà mỗi loại đối tượng khác nhau 
được áp dụng theo từng hình thức và biện pháp hỗ trợ phù hợp khác nhau; 

- Việc nghiên cứu ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính 
sách hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng xã hội gặp khó khăn về chỗ ở cần tạo được 
sự thống nhất về nhận thức và hành động, sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính 
quyền các cấp và nhân dân; chỉ tiêu phát triển nhà ở cho các đối tượng xã hội nói 
chung và các đối tượng gặp khó khăn về chỗ ở nói riêng (nhà ở cho sinh viên, công 
nhân khu công nghiệp, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị...) phải được xác 
định là một trong những chỉ tiêu cơ bản trong chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh, Nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp cũng như chương trình, kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội hàng năm và từng thời kỳ của các địa phương; 

- Tập trung phát triển nhà ở xã hội thông qua các hình thức Nhà nước đầu tư 
từ ngân sách để xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê; khuyến khích các nhà đầu tư 
xây dựng nhà ở thông qua cơ chế tạo điều kiện ưu đãi về giao đất, cho thuê đất, 
giảm thuế, miễn tiền sử dụng đất, cho vay ưu đãi cho các chủ đầu tư dự án nhà ở xã 
hội và cho phép doanh nghiệp tự xác định giá trong trường hợp doanh nghiệp đầu 
tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài ngân sách theo nguyên tắc và 
phương pháp xác định giá bán, cho thuê, cho thuê mua do Nhà nước quy định; 

- Để đảm bảo điều kiện hình thành quỹ nhà ở cho các đối tượng chính sách xã 
hội thì một trong những yếu tố quan trọng là phải có quỹ đất để xây dựng quỹ nhà ở 
này. Do đó, trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch (gồm quy hoạch 
phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch sử 
dụng đất) phải xác định rõ quỹ đất để xây dựng nhà ở cho các đối tượng cần hỗ trợ 
về nhà ở. Hiện nay hệ thống pháp luật nói chung và pháp luật về đất đai nói riêng 
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chưa có những quy định cụ thể về việc bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở cho các đối 
tượng thu nhập thấp, người nghèo gặp khó khăn về nhà ở.  

10.2 Giải pháp cụ thể cho các nhóm chính sách về nhà ở 

a) Đối với nhà ở thương mại 

- Đối với các dự án đã cơ bản hoàn thành mà còn một số hạng mục vượt quá 
thời gian thực hiện theo quy định thì cần yêu cầu các chủ đầu tư có Văn bản cam 
kết về kế hoạch triển khai tiếp theo (tiến độ thi công chi tiết các hạng mục công 
trình, nguồn vốn đảm bảo…) báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định; 

- Đối với các dự án đang triển khai thi công thì phải có kế hoạch triển khai phù 
hợp, sát với thực tế báo cáo cơ quan quản lý theo dõi, đôn đốc. Các dự án đã quá 
thời hạn cho phép trong Quyết định phê duyệt hoặc chấp dự án đầu tư thì chủ đầu 
tư phải có Văn bản báo cáo UBND tỉnh kèm theo các biện pháp thực hiện để được 
gia hạn thời gian thực hiện dự án; 

- Các dự án đã được chấp thuận đầu tư đến nay hết thời hạn thực hiện mà chưa 
tổ chức triển khai công việc gì thì đề nghị tạm dừng để xem xét có tiếp tục hay thu 
hồi dự án và giao cho các chủ đầu tư khác có năng lực thực hiện; các dự án đang 
triển khai theo đúng dự án phê duyệt cần phải có kế hoạch cụ thể gửi cho cơ quan 
quản lý đôn đốc, theo dõi;  

- Đối với nhóm dự án đang trình duyệt và đã có quy hoạch chi tiết thì cần xem 
xét, đánh giá năng lực của các chủ đầu tư, xem xét khả năng đáp ứng nhu cầu của 
các dự án để có kế hoạch phê duyệt hoặc có các hình thức chuyển đổi phù hợp với 
nhu cầu thực tế của các địa phương trong từng giai đoạn cụ thể; 

- Khuyến khích các cá nhân, tổ chức, thành phần kinh tế tham gia phát triển 
nhà ở thương mại cho thuê bằng các chính sách, cơ chế ưu đãi như:  

 + Được miễn, giảm tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất đối với diện tích đất 
được Nhà nước giao hoặc cho thuê để xây dựng nhà chung cư để cho thuê; được 
miễn thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động cho thuê nhà ở theo quy định của 
pháp luật thuế thu nhập; được vay vốn tín dụng ưu đãi theo quy định của Chính phủ 
(mức hỗ trợ phụ thuộc vào tình hình cân đối ngân sách của địa phương hàng năm 
và từng giai đoạn); 

 + Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, chủ đầu tư được Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống 
hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong phạm vi diện tích đất xây dựng nhà ở cho 
thuê (mức hỗ trợ phụ thuộc vào tình hình cân đối ngân sách của địa phương hàng 
năm và từng giai đoạn); 
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+ Được sử dụng diện tích tầng 1 của nhà chung cư cho thuê để kinh doanh các 
dịch vụ nhằm nhằm hạ giá thành ch thuê căn hộ, tạo nguồn bù đắp một phần chi phí 
quản lý, vận hành, bảo trì nhà ở và một số ưu đãi khác theo quy định của pháp luật. 

b) Nhà ở do dân tự xây 

- Việc xây dựng nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân tại đô thị và điểm dân 
cư nông thôn phải phù hợp với quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt và phải có Giấy phép xây dựng, trừ trường hợp được miễn Giấy phép xây 
dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng; 

- Nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân được xây dựng phải bảo đảm kết nối 
với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực. Trường hợp xây dựng tại đô thị 
thì phải do các tổ chức có năng lực về thiết kế thực hiện thiết kế và tổ chức có năng 
lực hoạt động về xây dựng thực hiện xây dựng theo quy định của pháp luật về xây 
dựng; 

- Các khu vực dân cư cũ cần tổ chức xây dựng cải tạo, quản lý về hình thức 
kiến trúc hài hòa với tổng thể khu đô thị. Từng bước cải tạo, chỉnh trang các khu 
dân cư cũ  theo hướng truyền thống với mật độ dân cư thấp; 

- Các khu dân cư mới được quy hoạch theo mô hình ở đa dạng, mật độ thấp, 
tầng cao trung bình là 03 tầng, hài hòa với các khu vực kề cận hiện có, tạo một số 
khu vực điểm nhấn có só tầng cao trung bình là 05 tầng; 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về nhà ở, khuyến khích phát triển nhà 
ở theo hướng dự án, tránh việc xây dựng một cách tự phát. Nghiên cứu, ban hành 
các mẫu kiến trúc mới, vừa hiện đại, tiện nghi vừa giữ được những nét truyền thống 
của kiến trúc tỉnh Hà Nam. 

c) Đối với đối tượng là công nhân lao động trong các khu công nghiệp 

- Cùng với việc xây dựng những khu nhà cho công nhân tập trung với sự đầu 
tư của các doanh nghiệp trực tiếp sử dụng lao động, việc hỗ trợ khuyến khích các 
hộ cá nhân nâng cấp, cải tạo khu trọ tư nhân là việc làm hết sức cần thiết. Nhà nước 
cần tạo điều kiện giúp người dân nâng cấp điều kiện hạ tầng khu trọ, có chính sách 
khuyến khích cải tạo điều kiện phòng trọ, đảm bảo diện tích và chất lượng chỗ ở; 
vệ sinh khu trọ điều kiện phòng cháy chữa cháy nhằm giải quyết được nhu cầu về 
chỗ ở cho công nhân các khu công nghiệp trong điều kiện chỗ ở tập trung do nhà 
nước và doanh nghiệp đầu tư chưa đủ đáp ứng.  
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- Việc đầu tư xây dựng thực hiện theo nguyên tắc kết hợp: Nhà nước trực tiếp 
đầu tư giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng khuyến khích các thành phần kinh tế 
xây dựng nhà ở xã hội để cho công nhân khu công nghiệp thuê; 

- UBND tỉnh cần chỉ đạo các chủ đầu tư phải có quy hoạch khu nhà ở cho 
công nhân tại các khu công nghiệp tập trung. Khi lập và phê duyệt phương án xây 
dựng mới hoặc mở rộng nhà máy phải đề cập đến giải pháp nhà ở cho công nhân. 
Trong quy hoạch phải dành quỹ đất để xây dựng nhà ở cho công nhân với tiêu 
chuẩn diện tích ở tối thiểu; 

- Khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng lao động xây dựng nhà ở lưu trú 
cho công nhân của chính doanh nghiệp thông qua các chính sách: miễn tiền sử 
dụng đất khi giao đất để xây dựng nhà ở cho công nhân thuê; miễn thuế cho hoạt 
động xây dựng nhà ở cho công nhân để hạ giá thành xây dựng; doanh nghiệp được 
vay vốn với lãi suất ưu đãi để xây dựng nhà ở cho công nhân; chi phí mà doanh 
nghiệp bỏ ra hàng tháng để hỗ trợ nhà ở cho công nhân được tính vào chi phí hợp 
lý của doanh nghiệp và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật. 

- Đối với các khu công nghiệp đang trong giai đoạn hình thành, chủ đầu tư cấp 
1 tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của 
khu nhà ở công nhân khu công nghiệp. Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, 
đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở công nhân được phân bổ vào giá thuê đất 
tại khu công nghiệp. Chủ đầu tư cấp I thực hiện cam kết xây dựng nhà ở, dịch vụ, 
công trình văn hóa (theo quy hoạch) cho công nhân làm việc tại khu công nghiệp 
trước khi cấp phép đầu tư. 

- Đối với các khu công nghiệp đã hình thành được bố trí theo nguyên tắc: 

+ Thành phố rà soát, bổ sung quy hoạch, tổ chức thu hồi, bồi thường giải 
phóng mặt bằng tạo quỹ đất mới để giao cho Ban Quản lý các khu công nghiệp Hà 
Nam, doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, doanh nghiệp sản xuất 
trong khu công nghiệp hoặc doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở đầu tư 
xây dựng nhà ở cho công nhân khu công nghiệp thuê. Chi phí bồi thường giải 
phóng mặt bằng được trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất để lại 
cho địa phương; 

+ Sử dụng quỹ đất 20% dành xây dựng nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở 
thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn để giao cho các chủ đầu tư đầu tư xây 
dựng nhà ở cho công nhân khu công nghiệp thuê, nếu quỹ đất đó phù hợp với quy 
hoạch; 
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+ Giao doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp tổ chức lập quy 
hoạch khu nhà ở công nhân và làm chủ đầu tư dự án nhà ở công nhân khu công 
nghiệp. Khi phê duyệt quy hoạch khu nhà ở công nhân, UBND tỉnh xem xét, cho 
phép sử dụng một phần quỹ đất này để xây dựng nhà ở thương mại, tạo nguồn bù 
đắp chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng cho khu 
nhà ở công nhân. 

+ Các doanh nghiệp tự xây dựng nhà ở công nhân (không thu tiền thuê hoặc 
có thu tiền thuê nhưng giá cho thuê không vượt quá mức giá cho thuê nhà ở xã hội 
theo quy định của UBND tỉnh) và các doanh nghiệp thuê nhà cho công nhân ở thì 
được tính chi phí nhà ở là chi phí hợp lý (tính vào giá thành sản xuất) khi tính thuế 
thu nhập doanh nghiệp; 

+ Giá cho thuê nhà ở công nhân khu công nghiệp do UBND tỉnh phê duyệt 
căn cứ đề nghị của chủ đầu tư, theo nguyên tắc không được tính các ưu đãi của Nhà 
nước vào giá thuê và bảo đảm lợi nhuận định mức tối đa 10%, với thời hạn thu hồi 
vốn tối thiểu là 20 năm. Giá cho thuê nhà ở không tính các khoản chi phí bồi 
thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở công 
nhân khu công nghiệp (đã được phân bổ vào giá thuê đất khu công nghiệp). 

d) Đối với đối tượng là gia đình chính sách có công 

- Tiếp tục triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng 
theo quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về 
hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng.  

- Bên cạnh đó, giải quyết nhà ở cho người có công với cách mạng theo hướng 
thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng khi mua, thuê nhà ở đang 
thuê thuộc sở hữu nhà nước, khi giao đất làm nhà ở; thực hiện việc ưu tiên và hỗ 
trợ đối với người có công với cách mạng khi thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội do 
Nhà nước đầu tư xây dựng hoặc nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp do các thành 
phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng. 

- Đồng thời, tiếp tục vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa để giải quyết 
khó khăn về nhà ở cho người có công; tạo mọi điều kiện để các hộ phát triển kinh 
tế tăng thu nhập để nâng cấp nhà ở cho mình. 

đ) Đối với đối tượng là người nghèo khu vực nông thôn 

- Việc hỗ trợ nhà ở áp dụng theo các chính sách đã ban hành trên nguyên tắc 
Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, người dân tự làm (Nhà nước hỗ trợ một phần 
bằng tiền; cơ quan ngân hàng cho vay ưu đãi một phần; phần còn lại được huy 
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động từ cộng đồng, dòng họ và của chính các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu cải 
thiện nhà ở).  

- Chính sách hỗ trợ hộ nghèo khu vực nông thôn theo chuẩn nghèo mới giai 
đoạn 2011-2015 về cơ bản sẽ được thực hiện tương tự như chính sách hỗ trợ nhà ở 
cho hộ nghèo đang được triển khai (theo quyết định số 167/2008/QĐ-TTg và thông 
tư liên tịch số 08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKHĐT-BNNPTNT-NHNN), tuy nhiên 
dự kiến có thay đổi về mức hỗ trợ và mức vay phù hợp với tình hình thực tế. 

- Tỉnh Hà Nam cần có sự kết hợp linh hoạt giữa trách nhiệm của nhà nước, các 
tổ chức chính trị – xã hội, các doanh nghiệp, cá nhân tham gia hỗ trợ nhà ở cho các 
hộ nghèo thông qua các hình thức: hỗ trợ kinh phí, vật liệu, nhân công trong xây 
dựng nhà ở hoặc tặng cho nhà đại đoàn kết…Có chính sách cho các hộ nghèo vay 
với lãi suất ưu đãi như đối với nhà ở xã hội để cải tạo, sửa chữa nhà ở hoặc có thể 
thế chấp bằng chính căn nhà của mình để vay vốn. 

e) Đối với các hộ nghèo đô thị gặp khó khăn về nhà ở 

- Việc hỗ trợ nhà ở giải quyết theo hướng: đối với các trường hợp đã có nhà ở, 
nhưng là nhà tạm, hư hỏng, dột nát thì kêu gọi các tổ chức kinh tế – xã hội, cộng 
đồng hỗ trợ một phần kinh phí, kết hợp cho vay ưu đãi để các hộ tự cải tạo, sửa 
chữa nhà ở; đối với các hộ nghèo đặc biệt khó khăn thì thực hiện theo nguyên tắc 
Nhà nước, cộng đồng, các tổ chức kinh tế – xã hội xây dựng nhà tình nghĩa, tình 
thương để giúp họ có chỗ ở phù hợp; khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp xây 
dựng nhà ở thu nhập thấp, chuyển đổi nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội giá thấp 
có diện tích trung bình và nhỏ (đặc biệt đối với nhà ở chung cư cao tầng tại các khu 
đô thị lớn) với những ưu đãi đặc biệt tạo điều kiện cho các hộ thu nhập thấp có cơ 
hội mua, thuê mua.      

g) Nhà ở cho các đối tượng là sinh viên các trường đại học, cao đẳng 

- Thực hiện theo hướng Nhà nước trực tiếp đầu tư để xây dựng hạ tầng, hỗ trợ 
giải phóng mặt bằng. Đồng thời ban hành các cơ chế ưu đãi, khuyến khích các 
trường đại học, cao đẳng (ngoài công lập) và các thành phần kinh tế tham gia xây 
dựng nhà ở cho sinh viên thuê.  

- Việc đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch 
xây dựng, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển mạng lưới các cơ 
sở đào tạo do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Giá cho thuê nhà ở sinh 
viên tại các dự án đầu tư bằng ngân sách nhà nước theo nguyên tắc chỉ tính đủ các 
chi phí quản lý, vận hành và bảo trì. 
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h) Đối với đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức (kể cả lực lượng vũ 
trang) thuộc diện luân chuyển theo quy định hoặc được điều động về công tác tại 
vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn 

- Việc hỗ trợ nhà ở thực hiện theo nguyên tắc Nhà nước đầu tư từ ngân sách 
xây dựng quỹ nhà ở công vụ để cho những người được điều động, luân chuyển 
thuê. Người thuê nhà chỉ phải trả tiền thuê theo mức giá do Nhà nước quy định; đối 
với các trường hợp được điều động đến công tác tại vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó 
khăn thì được miễn, giảm tiền thuê nhà;  

i) Đối với các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức (có thu nhập thấp), 
người thu nhập thấp khu vực đô thị 

- Nếu gặp khó khăn về nhà ở thì được giải quyết theo hướng Nhà nước trực 
tiếp đầu tư hoặc khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển quỹ nhà ở xã 
hội để bán, cho thuê, thuê mua theo quy định của pháp luật về nhà ở; đồng thời ban 
hành cơ chế khuyến khích các thành phần kinh tế tham phát triển nhà ở giá thấp (có 
diện tích trung bình và nhỏ) để bán, cho thuê hoặc cho thuê mua đối với các đối 
tượng nêu trên theo hình thức trả tiền một lần hoặc trả dần; người mua, thuê hoặc 
thuê mua nhà ở giá thấp được vay vốn ưu đãi. 

k) Với đối tượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có khó khăn về nhà ở 

- Bộ Quốc phòng và Bộ Công an được áp dụng triển khai các dự án nhà ở xã 
hội theo quy định phù hợp của pháp luật và các chính sách ưu đãi của Chính phủ và 
điều kiện đặc thù của địa phương, tuy nhiên vẫn đảm bảo nguyên tắc mỗi đối tượng 
chỉ được hỗ trợ một lần. 

l) Đối với nhà ở tái định cư 

- Các địa phương chủ động chuẩn bị quỹ đất hoặc quỹ nhà ở để phục vụ tái 
định cư và có các cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia 
phát triển nhà ở tái định cư; 

- Nhà nước trực tiếp đầu tư xây dựng hoặc đặt hàng xây dựng nhà ở tái định 
cư bằng vốn ngân sách nhà nước; Đầu tư xây dựng theo hình thức hợp đồng xây 
dựng - chuyển giao (BT); mua nhà ở thương mại có sẵn được xây dựng theo dự án 
để bố trí tái định cư; sử dụng nhà ở xã hội có sẵn để bán, cho thuê, cho thuê mua 
cho các trường hợp được tái định cư; 

- Đối với trường hợp thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển nhà ở thương 
mại mà người có nhà ở bị giải tỏa để thực hiện dự án có nhu cầu tái định cư tại chỗ 
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thì ưu tiên bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở hoặc quỹ nhà ở để tái định cư theo quy 
hoạch chi tiết được duyệt ngay trong dự án nhà ở đó; 

- Đối với trường hợp thu hồi đất để thực hiện dự án hạ tầng khu công nghiệp 
tập trung mà người có nhà ở bị giải tỏa có nhu cầu tái định cư thì chủ đầu tư dự án 
phải bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở tái định cư hoặc bố trí quỹ nhà ở tái định cư 
cho các hộ gia đình này trong khu vực được quy hoạch xây dựng nhà ở phục vụ cho 
những người đang làm việc tại khu công nghiệp đó hoặc bố trí quỹ đất khác trên địa 
bàn, phù hợp với điều kiện sinh sống để các gia đình này tái định cư; 

- Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, 
kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng nhà ở tái định cư; thường 
xuyên đôn đốc các địa phương rà soát báo cáo nhu cầu, tình hình triển khai các dự 
án tái định cư hàng năm từ đó có biện pháp đôn đốc tiến độ thực hiện và xử lý các 
vi phạm về chất lượng công trình xây dựng nhà ở tái định cư theo quy định của 
pháp luật. 
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PHẦN V 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp 

a) Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam 

- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển nhà ở; đưa chỉ tiêu phát 
triển nhà ở, đặc biệt là chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh và các thành phố, các huyện trong từng thời kỳ và hàng năm để 
triển khai thực hiện; 

- Tổ chức, chỉ đạo việc quy hoạch, bố trí quỹ đất để đáp ứng nhu cầu phát 
triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, nhà ở cho các đối tượng có 
thu nhập thấp, người nghèo trên phạm vi địa bàn;   

- Căn cứ Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh, tổ chức, chỉ đạo việc lập các 
Đề án, Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở cụ thể cho các đối tượng cán bộ, công 
chức, lực lượng vũ trang, công nhân, sinh viên, các hộ nghèo trên địa bàn để triển khai 
thực hiện; 

- Chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tham mưu thành lập Quỹ phát triển nhà ở 
của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật về nhà ở; bổ sung các chỉ tiêu phát triển 
nhà ở vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương làm cơ sở chỉ đạo, 
điều hành và kiểm điểm kết quả thực hiện theo định kỳ hàng năm;  

- Chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tham mưu xây dựng các cơ chế chính 
sách mới phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương và phù hợp 
với mục tiêu phát triển nhà ở của tỉnh theo từng giai đoạn; 

- Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Chương trình phát triển nhà ở của các Sở, 
ban, ngành và UBND các huyện, thành phố. 

b) Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tỉnh Hà Nam 

- Tổ chức, chỉ đạo triển khai chương trình phát triển nhà ở và thực hiện quản 
lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn. Tổng hợp kết quả thực hiện chương trình phát 
triển nhà trên địa bàn và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo định kỳ; 

 - Trên cơ sở Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh, phối hợp với Sở Xây 
dựng và các Sở, ban ngành thực hiện lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất, quy hoạch hoạch phát triển đô thị, nông thôn để đáp ứng nhu cầu phát triển nhà 
ở trên địa bàn đặc biệt là nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, nhà ở cho các đối tượng 



 

155 
 

có nhu nhập thấp, người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội để thực hiện 
Chương trình phát triển nhà ở các địa phương mình; 

- Phối hợp với Sở Xây dựng lập và thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng các 
khu nhà ở trên địa bàn, lập kế hoạch phát triển nhà ở đô thị và nông thôn hàng năm 
và 5 năm; 

- Tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình phát triển nhà trên địa bàn và báo 
cáo UBND tỉnh, Sở Xây dựng theo định kỳ vào cuối quý III hàng năm.  

2. Trách nhiệm của ban chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động 
sản tỉnh 

- Ban chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh có trách nhiệm 
giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các Sở, ngành và 
địa phương thực hiện các cơ chế, chính sách về nhà ở và việc triển khai thực hiện 
Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 

3. Trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành 

a) Sở Xây dựng  

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Hà Nam và 
các Sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện Chương trình phát triển nhà ở; 
hướng dẫn, đôn đốc và giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực 
hiện theo thẩm quyền và báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định đối với 
trường hợp vượt thẩm quyền; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện đến UBND tỉnh 
theo định kỳ vào giữa quý IV hàng năm.; 

- Chủ trì việc lập quy hoạch xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, thiết kế 
đô thị, Quy chế quản lý kiến trúc nhà ở đô thị, cải tạo chỉnh trang đô thị và quy 
hoạch điểm dân cư nông thôn phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền 
địa phương quản lý kiến trúc nhà ở; 

- Chủ trì phối hợp các ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân cấp huyện xây dựng 
kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm và 5 năm; xây dựng hoạch thực hiện quy hoạch 
chi tiết xây dựng các khu nhà ở và thực hiện Thiết kế đô thị trong đó nêu rõ lộ trình 
thực hiện, nhu cầu và giải pháp tài chính trình UBND tỉnh Hà Nam và tổ chức thực 
hiện, trước hết tập trung vào các đơn vị hành chính có xu hướng phát triển nhanh 
như thành phố Phủ Lý; 

- Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan xây dựng Đề án nhà ở xã hội. Quy 
chế quản lý sử dụng quỹ nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư trình Uỷ ban nhân dân tỉnh 
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Hà Nam xem xét phê duyệt; tổ chức xây dựng nhà cho sinh viên, công nhân cho 
các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy hoạch ngành và quy hoạch 
phát triển nhà ở đô thị và nông thôn; 

- Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu xây dựng Quy định về 
quản lý  nhà ở sau đầu tư xây dựng; sửa đổi bổ sung các văn bản theo quy định của 
pháp luật về nhà ở trên địa bàn Tỉnh; nghiên cứu, ban hành các mẫu nhà ở phù hợp 
với điều kiện và đặc điểm của địa phương để các đơn vị và nhân dân tham khảo, áp 
dụng; 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về giao 
dịch qua sàn đối với các doanh nghiệp kinh doanh nhà ở. 

b) Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng cân đối quỹ đất phát triển nhà ở giai đoạn 
đến năm 2020 và chuẩn bị quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, nhà ở 
cho sinh viên, công nhân... theo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Nam đến 
năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được phê duyệt; 

- Chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, khi lập quy hoạch sử dụng đất cần giành 
quỹ đất phát triển nhà ở theo chương trình phát triển nhà ở được phê duyệt; 

- Thực hiện đổi mới thủ tục giao đất ở, cho thuê đất theo quy định của pháp 
luật về đất đai;  

- Chủ trì nghiên cứu và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành hướng dẫn thực 
hiện bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn Tỉnh; 

- Tiếp tục tăng cường rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính về giao đất, cho 
thuê đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 
với đất. 

c)  Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng bổ sung các chỉ tiêu phát triển nhà ở vào 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương làm cơ sở chỉ đạo, điều hành và 
kiểm điểm kết quả thực hiện theo định kỳ trình UBND tỉnh quyết định;  

- Lập kế hoạch về vốn, cân đối vốn đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở xã hội, 
nhà ở công vụ, nhà ở cho giáo viên hàng năm và từng thời kỳ; 

- Nghiên cứu các giải pháp khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và 
phát triển nhà ở theo dự án. 

d) Sở Tài chính 
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- Bố trí ngân sách hàng năm để xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, nhà 
ở công vụ theo kế hoạch trình UBND tỉnh trước khi thông qua Hội đồng nhân dân 
tỉnh quyết định;  

- Phối hợp với Sở Xây dựng xây dựng giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội, 
nhà ở công vụ trình UBND tỉnh quyết định.  

đ) Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Nam 
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nam chủ trì, phối hợp với các Sở, cơ quan, 

địa phương: 
- Rà soát, đánh giá lại nợ xấu; tiến hành phân loại các khoản nợ xấu theo loại 

hình doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, đối tượng vay vốn và theo các loại tài sản bảo 
đảm, nợ xấu trong bất động sản, nợ xây dựng cơ bản... và đánh giá thực trạng tài 
sản đảm bảo, nguồn gốc pháp lý, giá trị thị trường, khả năng thanh khoản của các 
tài sản này để có các giải pháp xử lý phù hợp với từng loại hình nợ xấu; 

- Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định an toàn hoạt động tín dụng nhằm 
kiểm soát, hạn chế rủi ro cho các tổ chức tín dụng; tăng cường công tác thanh tra, 
giám sát các tổ chức tín dụng trong việc thực hiện các quy định về tín dụng, an toàn 
hoạt động và phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro; 

- Chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức tín dụng chủ động triển khai các giải pháp 
tự xử lý nợ xấu như đánh giá lại chất lượng và khả năng thu hồi của các khoản nợ 
để có biện pháp xử lý, thu nợ; tiếp tục cơ cấu lại nợ để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận 
được vốn vay phục vụ sản xuất - kinh doanh, bán nợ xấu cho các công ty quản lý 
tài sản, mua bán nợ; kiểm soát chặt chẽ và tiết giảm chi phí hoạt động để tích cực 
trích lập, sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu; đồng thời, triển khai các giải 
pháp hạn chế nợ xấu phát sinh trong tương lai; 

e) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, 
thành phố, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam rà soát nhu cầu nhà ở của các hộ chính 
sách, hộ có công, hộ nghèo cần hỗ trợ nhà ở;  

- Chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan thẩm định các 
đối tượng được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn tỉnh; 

- Phối hợp với các Sở Xây dựng trong việc triển khai hỗ trợ nhà ở cho các hộ 
nghèo, hộ gia đình chính sách, có công… 

g) Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, 
ngành liên quan lập, thẩm định đề án quy hoạch bố trí tái định cư cho dân vùng thiên 
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tai và xây dựng các chương trình, dự án nông thôn mới; xây dựng khu dân cư nông 
thôn. 

h) Ban Quản lý khu công nghiệp 

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan đánh giá, xác 
định nhu cầu về nhà ở của công nhân làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn 
Tỉnh để có cơ sở lập và triển khai các dự án phát triển nhà ở dành cho công nhân 
khu công nghiệp. 

i) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Nam 

Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện và giám sát việc thực hiện pháp 
luật về nhà ở; vận động các tổ chức. cá nhân trong và ngoài nước đóng góp, hỗ trợ 
các Chương trình xây dựng nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội, người có 
thu nhập thấp, người nghèo gặp khó khăn về nhà ở. 

k)  Trách nhiệm của các Sở, ngành liên quan 

Các Sở, ngành có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có 
trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ 
đạo triển khai thực hiện Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh và các cơ chế, chính 
sách có liên quan đến phát triển nhà ở trên phạm vi địa bàn. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Thông qua việc khảo sát, tổng hợp đánh giá các số liệu của địa phương và các 
cơ quan chức năng của tỉnh Hà Nam, chương trình đã tiến hành phân tích, tổng 
hợp, đồng thời đánh giá thực trạng nhà ở và các vấn đề có liên quan trực tiếp đến 
nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Chương trình đã xác định cơ sở khoa học, đề ra 
phương hướng, chỉ tiêu kế hoạch phát triển nhà ở trong từng thời kỳ phù hợp với 
điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và đặc điểm của địa phương. 

Đặc biệt chương trình đã đề xuất các giải pháp phát triển nhà ở đảm bảo phù 
hợp với cơ chế thị trường tầm nhìn xã hội chủ nghĩa, hình thành và phát triển thị 
trường bất động sản nhà ở đồng thời có chính sách hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng 
chính sách xã hội. Các giải pháp này là cơ sở quan trọng để địa phương tiếp tục 
nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp và sát với thực tế về quản lý và 
phát triển nhà ở để trình Ủy ban nhân dân ban hành. 

Tóm lại, chương trình này là tài liệu quan trọng để có thể đánh giá được thực 
trạng nhà ở hiện nay và những vấn đề có liên quan đến nhà ở, đồng thời có những 
tầm nhìn, giải pháp tổ chức thực hiện để tăng cường quản lý và phát triển nhà ở. 

2. Kiến nghị 

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 
năm 2030 là một chương trình lớn mang tính chất an sinh xã hội. Tuy nhiên, đây là 
chương trình cần nguồn kinh phí lớn, khả năng nguồn vốn ngân sách đầu tư chủ 
yếu tập trung bằng nguồn xã hội hóa và nguồn ngân sách. Kiến nghị: 

a) Bộ, ngành Trung ương: 

- Đề nghị các bộ, ngành Trung ương xem xét, hỗ trợ vốn để đầu tư xây dựng 
nhà ở cho các đối tượng xã hội, đặc biệt là người nghèo, người có công và các đối 
tượng xã hội đặc biệt khó khăn; 

- Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, pháp luật đặc biệt là 
chính sách về đất đai theo hướng đơn giản hóa thủ tục giao đất, thuê đất để tạo điều 
kiện cho phát triển nhà ở 

b) Hội đồng nhân dân tỉnh:  

- Kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam thông qua Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 làm căn cứ cho 
công tác quản lý và phát triển nhà ở trên địa bàn. 
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Quá trình triển khai Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Nam đến năm 2020 
và tầm nhìn đến năm 2030 cũng sẽ là quá trình điều chỉnh bổ sung, cập nhật và cụ 
thể hóa bằng kế hoạch thực hiện. 



 

 

PHỤ LỤC I 
HIỆN TRẠNG DÂN SỐ - NHÀ Ở TỈNH HÀ NAM 

(Tính đến 31/12/2013) 

Stt Đơn vị hành chính Số hộ Dân số 
(người) 

Tổng diện 
tích nhà ở 

(m2) 

Số căn 
nhà ở  
(nhà, 
căn) 

Diện 
tích 
BQ 

m2/ng 

Kiên cố Bán kiên cố Thiếu kiên cố Đơn sơ 

% Diện tích 
(m2 sàn) % Diện tích 

(m2 sàn) % 

Diện 
tích 
(m2 
sàn) 

% 

Diện 
tích 
(m2 
sàn) 

  Toàn tỉnh 239.198 790.692 15.931.057 228.979 20,1 94,8% 15.103.064 4,1% 659.834 1,0% 156.701 0,1% 11.458 

  Khu vực đô thị 34.070 116.003 2.493.202 30.350 21,5 95,7% 2.385.911 3,8% 93.508 0,6% 13.783 0,0% 0 

  Khu vực nông thôn 205.128 674.689 13.437.855 198.629 19,9 94,6% 12.717.107 4,2% 566.345 1,1% 142.942 0,1% 11.461 

                              

1 Thành phố Phủ Lý 39.812 137.449 2.664.426 33.468 19,4 93,6% 2.493.902 4,8% 127.892 1,5% 39.966 0,1% 2.664 

  Khu vực đô thị 21.400 75.115 1.554.881 17.990 20,7 95,1% 1.478.691 4,2% 65.305 0,7% 10.884 0,0% 0 

  Khu vực nông thôn 18.411 62.334 1.109.545 15.478 17,8 91,5% 1.015.168 5,6% 62.605 2,6% 29.105 0,2% 2.667 

2 Huyện Duy Tiên 34.060 116.088 2.124.954 34.118 18,3 96,0% 2.039.956 3,4% 72.248 0,6% 12.750 0,0% 0 

  Khu vực đô thị 3.106 9.992 217.092 3.102 21,7 96,4% 209.277 3,2% 6.947 0,4% 868 0,0% 0 

  Khu vực nông thôn 30.954 106.096 1.907.862 31.016 18,0 96,0% 1.830.682 3,4% 65.300 0,6% 11.880 0,0% 0 

3 Huyện Kim Bảng 38.023 118.252 2.608.937 34.310 22,1 95,8% 2.499.362 4,1% 106.966 0,1% 2.609 0,0% 0 

  Khu vực đô thị 3.303 10.221 249.440 2.982 24,4 97,8% 244.076 2,1% 5.288 0,0% 76 0,0% 0 

  Khu vực nông thôn 34.721 108.031 2.359.497 31.328 21,8 95,6% 2.255.283 4,3% 101.681 0,1% 2.533 0,0% 0 

4 Huyện Thanh Liêm 37.873 113.485 2.423.362 38.102 21,4 95,7% 2.319.157 4,2% 101.781 0,1% 2.423 0,0% 0 

  Khu vực đô thị 3.032 9.552 223.517 3.061 23,4 96,8% 216.364 3,2% 7.153 0,0% 0 0,0% 0 

  Khu vực nông thôn 34.841 103.933 2.199.845 35.041 21,2 95,6% 2.102.790 4,3% 94.632 0,1% 2.424 0,0% 0 

5 Huyện Bình Lục 44.445 133.180 2.684.214 44.604 20,2 93,4% 2.507.056 4,5% 120.790 1,9% 51.000 0,2% 5.368 

  Khu vực đô thị 1.787 5.791 132.035 1.794 22,8 95,1% 125.565 4,3% 5.677 0,6% 792 0,0% 0 

  Khu vực nông thôn 42.658 127.389 2.552.179 42.810 20,0 93,3% 2.381.486 4,5% 115.113 2,0% 50.211 0,2% 5.369 

6 Huyện Lý Nhân 44.985 172.238 3.425.164 44.377 19,9 94,7% 3.243.631 3,8% 130.156 1,4% 47.952 0,1% 3.425 

  Khu vực đô thị 1.441 5.332 116.238 1.422 21,8 96,3% 111.937 2,7% 3.138 1,0% 1.162 0,0% 0 

  Khu vực nông thôn 43.543 166.906 3.308.927 42.955 19,8 94,6% 3.131.697 3,8% 127.016 1,4% 46.789 0,1% 3.425 

 

 



 

 

PHỤ LỤC II 

DỰ BÁO NHU CẦU NHÀ Ở TỈNH HÀ NAM ĐẾN NĂM 2030 
           

Stt Đơn vị hành chính 

Đến 31/12/2013 Năm 2020 Năm 2030 

Tổng Dân 
số 

Chỉ tiêu 
DT bình 

quân 
(m2/người) 

Diện tích 
nhà ở  

Tổng Dân 
số 

Chỉ tiêu 
DT bình 

quân 
(m2/người) 

Diện tích 
nhà ở  

Tổng Dân 
số 

Chỉ tiêu 
DT bình 

quân 
(m2/người) 

Diện tích 
nhà ở  

Người Diện tích               
(m2 sàn) Người Diện tích               

(m2 sàn) Người Diện tích               
(m2 sàn) 

  Toàn tỉnh 790.692 20,1 15.931.057 857.809 25,0 21.445.225 1.081.234 30,0 32.437.020 
  Khu vực đô thị 116.003 21,5 2.493.202 289.087 26,0 7.510.572 435.696 31,4 13.682.215 
  Khu vực nông thôn 674.689 19,9 13.437.855 568.722 24,5 13.934.653 645.538 29,1 18.754.805 
             
1 Thành phố Phủ Lý 137.449 19,4 2.664.426 169.909 28,6 4.858.222 264.468 38,8 10.259.294 

  Khu vực đô thị 75.115 20,7 1.554.881 95.044 29,3 2.782.050 135.371 41,0 5.546.651 

  Khu vực nông thôn 62.334 17,8 1.109.545 74.865 27,7 2.076.172 129.097 36,5 4.712.643 

2 Huyện Duy Tiên 116.088 18,3 2.124.954 126.030 24,5 3.081.826 215.481 30,3 6.529.780 

  Khu vực đô thị 9.992 21,7 217.092 65.823 25,2 1.656.500 159.938 28,1 4.500.055 

  Khu vực nông thôn 106.096 18,0 1.907.862 60.207 23,7 1.425.326 55.543 36,5 2.029.725 

3 Huyện Kim Bảng 118.252 22,1 2.608.937 123.550 25,0 3.093.269 130.158 26,6 3.458.614 

  Khu vực đô thị 10.221 24,4 249.440 28.055 25,8 724.827 30.178 27,1 818.946 

  Khu vực nông thôn 108.031 21,8 2.359.497 95.495 24,8 2.368.442 99.980 26,4 2.639.668 

4 Huyện Thanh Liêm 113.485 21,4 2.423.362 117.435 22,3 2.623.801 125.787 24,4 3.064.764 

  Khu vực đô thị 9.552 23,4 223.517 31.283 22,8 712.543 34.324 24,7 846.240 

  Khu vực nông thôn 103.933 21,2 2.199.845 86.152 22,2 1.911.258 91.463 24,3 2.218.524 

5 Huyện Bình Lục 133.180 20,2 2.684.214 139.785 21,9 3.060.995 149.779 23,5 3.519.519 

  Khu vực đô thị 5.791 22,8 132.035 37.265 22,0 820.639 40.798 23,5 959.413 

  Khu vực nông thôn 127.389 20,0 2.552.179 102.520 21,9 2.240.356 108.981 23,5 2.560.106 

6 Huyện Lý Nhân 172.238 19,9 3.425.164 181.100 26,1 4.727.112 195.561 28,7 5.605.049 

  Khu vực đô thị 5.332 21,8 116.238 31.617 25,7 814.014 35.087 28,8 1.010.910 

  Khu vực nông thôn 166.906 19,8 3.308.927 149.483 26,2 3.913.099 160.474 28,6 4.594.139 

 



 

 

PHỤ LỤC III 

 
 
 
 

HIỆN TRẠNG MỨC ĐỘ HOÀN THIỆN CƠ SỞ HẠ TẦNG 
  

STT 
Đơn vị hành 

chính   
(**) 

Tổng 
số cụm 
dân cư 

Mức độ hoàn thiện hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật  (%) 

Cấp 
nước 
sạch 

Hệ 
thống 
thoát 
nước       

BT, 
cứng 
hoá 
giao 

thông 

Cấp 
điện  

Thu 
gom 

rác thải 
Y tế Giáo 

dục  
Văn 
hoá 

Thương 
mại 

1 Thành phố Phủ Lý 236 35,0% 40,4% 82,6% 100,0% 94,1% 86,9% 67,3% 65,0% 12,5% 
2 Huyện Duy Tiên 139 83,6% 0,0% 71,0% 100,0% 10,0% 38,9% 61,1% 64,8% 66,7% 
3 Huyện Kim Bảng 180 28,7% 70,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% - 
4 Huyện Thanh Liêm 166 39,1% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 90,4% 100,0% 100,0% 7,6% 
5 Huyện Bình Lục 239 51,6% 37,1% 89,4% 100,0% 64,7% 75,5% 78,2% 60,1% 49,1% 
6 Huyện Lý Nhân 316 50,7% 53,4% 90,1% 100,0% 87,2% 86,8% 74,5% 63,8% 84,7% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC IV 

TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM 

 
STT Tên dự án Vị trí 

Diện tích đất (ha) 
Toàn bộ Đất ở 

I ĐÃ HOÀN THÀNH   2,8324 1,2682 
1 Dự án HTKT khu nhà ở tại một phần lô đất DDVO2 của Công ty Minh Anh TP. Phủ Lý 2,8324 1,2682 
II HOÀN THÀNH GIAI ĐOẠN ĐẾN 2020   551,9525 229,4521 
1 KĐTTM Châu Sơn của Tập đoàn phát triển nhà và đô thị TP. Phủ Lý 36,4392 16,4205 

2 T.Tâm TM&DVTH, văn phòng cho thuê, nhà liền kề, nhà vườn 
 của công ty XNK Thăng Long TP. Phủ Lý 1,1908 0,9154 

3 HTKT trung tâm thương mại, khu nhà ở kết hợp khu vui chơi giải trí của  
công ty địa ốc Sunrise TP. Phủ Lý 3,0747 1,1675 

4 DA HTKT khu hồ Vân Sơn thuộc P.Lê Hồng Phong của LD công ty MTĐT  
& Dệt Hà Nam TP. Phủ Lý 5,7376 1,0713 

5 Trung tâm TMDV văn phòng kết hợp nhà ở phục vụ KCN Đồng Văn của  
công ty Giống cây trồng TW H. Duy Tiên 1,2852 0,5533 

6 DA HTKT KĐT Sông Châu thị trấn Vĩnh Trụ H. Lý Nhân 3,7118 1,9953 
7 KĐT nam THĐ của công ty CP Hưng Hòa TP. Phủ Lý 12,3414 4,9675 
8 KĐTM Nam Châu Giang của công ty Minh Khôi TP. Phủ Lý 20,8835 8,9657 
9 DA HTKT khu nhà ở bờ sông Đáy của công ty Tài Tâm TP. Phủ Lý 13,9092 4,0511 
10 DA HTKT KĐT bờ tây sông Đáy của công ty HJC TP. Phủ Lý 9,2849 3,7957 
11 DA HTKT KĐT sinh thái & DVTM Lam Hạ của công ty Phương Bắc TP. Phủ Lý 28,0662 10,1345 
12 DA HTKT khu hồ A1 của LD công ty CP IDICO & công ty Tùng Phát TP. Phủ Lý 7,5573 2,5508 

13 DA HTKT khu nhà ở Sunrise Liêm Chính thuộc KĐT Nam Châu Giang 
 của công ty Địa Ốc TP. Phủ Lý 1,8484 1,1575 

14 DA HTKT khu nhà ở thuộc QH KĐT Liêm Chính của công ty CP MT&CT 
Đô thị TP. Phủ Lý 8,5919 3,1574 

15 Khu đô thị mới thị trấn Đồng Văn của Cty CP hỗ trợ phát triển 
 công nhệ Detech H. Duy Tiên 11,5362 4,8494 



 

 

16 Dự án ĐTXD khu nhà ở thấp tầng Tiến Lộc TP. Phủ Lý 6,2425 3,3882 

17 Khu dân cư Thanh Sơn, xã Thanh Sơn, Kim Bảng của công ty TNHH XD &  
PT Thiên Trường H. Kim Bảng 3,04 1,3527 

18 DA HTKT khu nhà ở phục vụ KCN Đồng Văn của công ty CP phát triển  
Hà Nam H. Duy Tiên 44,2998 20,7437 

19 HTKT KĐT Liêm Chính của Liên danh 5 nhà đầu tư ( công ty xây lắp Hà  
Nam đứng đầu LD) TP. Phủ Lý 29,4896 12,8394 

20 DA HTKT KĐTM River Silk City của công ty CP CEO TP. Phủ Lý 126,2725 49,5788 
21 DA HTKT KĐTM dọc Q.lộ 38 của công ty CP Thành Mỹ H. Duy Tiên 23,1191 10,0934 

22 DA HTKT Hồ Vực Kiếu và đường 17,5m của LD công ty Sudico An Khánh 
& Công ty Minh Nghĩa TP. Phủ Lý 8,7557 3,0271 

23 HTKT KĐT Đồng Văn Xanh thuộc huyện Duy Tiên của công ty TNHH  
Nam Sơn H. Duy Tiên 57,379 20,587 

24 DA HTKT khu nhà ở 3,3 ha thuộc KĐT nam THĐ của tập đoàn Hải Lý TP. Phủ Lý 3,49 1,96 
25 DA ĐTXD HTKT khu nhà ở phía đông thị trấn Vĩnh Trụ, H.Lý Nhân H. Lý Nhân 9,2 4,0277 
26 HTKT khu Sống Châu Hà Thần thị trấn Vĩnh Trụ của Công ty CP Châu Giang H. Lý Nhân 1,8047 1,1511 

27 DA DTXD HTKT Khu dân cư Bắc Lý, huyện Lý Nhân H. Lý Nhân 15,9655 8,6163 

28 Khu DV TM, nhà ở thôn Phú Cường của công ty Hai Pha Việt Nam H. Kim bảng 3,503 1,4949 
29 HTKT Khu đất giáp kè sông Đáy thuộc thôn 1, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý TP. Phủ Lý 2,223 1,24 
30 HTKT khu nhà ở phía Tây T.Trấn Bình Mỹ H. Bình Lục 29,9627 11,9403 
31 DA Khu đô thị Hưng Hòa - Thanh Phong tại xã Thanh Phong, T.Liêm H. Thanh Liêm 21,7471 11,6586 

III DỰ ÁN DỰ KIẾN TRIỂN KHAI SAU 2020   929,6612 344,13750
26 

1 Khu đô thị Nam Phủ Lý của công ty XD Đồng Tâm TP. Phủ Lý 14,26 6,068 
2 Khu đô thị Tân Hà của công ty CP Đầu tư xây dựng số 6 TP. Phủ Lý 136,1 38,4 
3 Khu đô thị TM & DV Long Hải TP. Phủ Lý 55,028 24,763 

4 Khu đô thị APEC của công ty CP đầu tư Châu á Thái Bình Dương H. Bình Lục , H. 
Thanh Liêm 99,38 45,3 

5 Khu cảng ICD và đô thị Duy Hà của liên doanh công ty Interserco và 
 Vinaconex E&C H. Duy Tiên 57,98 13,25 



 

 

6 Khu đô thị Hải Minh của Công ty CP Bất động sản Detech Land H. Duy Tiên 86,98 29,91 
7 Khu nhà ở DDVO1-HH2 của công ty cổ phần đầu tư xây dựng Nam Hà Nội TP. Phủ Lý 5,94 2,673 
8 Khu nhà ở cán bộ chiến sỹ trại giam Nam Hà H. Kim bảng 6,07 2,07 

9 Khu đô thị Golden Galeri Park lô DV05 của công ty TNHH TVĐT và DV 
phát triển kinh doanh ATV Việt Nam TP. Phủ Lý 78,4 27,44 

10 Khu đô thị Nam Hà Nội H. Duy Tiên 91,19 31,92 

11 Khu dân cư phía bắc sông Châu Giang của Công ty CP đầu từ Phúc Điền TP. Phủ Lý và H. 
Duy Tiên 36,1 12,64 

12 DA ĐTXD HTKT khu nhà ở phía đông thị trấn Vĩnh Trụ, H.Lý Nhân (GĐ2) H. Lý Nhân 9,6774 4,2367026
07 

13 HTKT KĐTM Tây Phù Vân của LD C.ty CPTM&ĐT Thanh Sơn & C.ty 
CPTM&ĐT Thanh Sơn và C.ty TNHH Hưng Mỹ TP. Phủ Lý 35,7135 14,0456 

14 Khu đô thị dọc trục N2 của Sở giao thông vận tải TP. Phủ Lý 98,8 52,587 

15 HTKT Khu TM,DV, Khu nhà ở đô thị & Nhà ở công nhân Happytex của C.ty 
Happytex Việt Nam TP. Phủ Lý 1,4233 0,6516 

16 Khu TM,DV và nhà ở đô thị Hải Đăng - happytex của LD Công ty CP Hải 
Đăng và Công ty Happytex TP. Phủ Lý 1,7458 0,7151 

17 Khu Dân cư và TM Đông Lê Chân P.Lê Hồng Phong của C.ty tập đoàn 
khoáng sản & PTĐT TP. Phủ Lý 35,2522 12,8412 

18 Khu bãi đỗ xe tĩnh, nhà ở dân cư và TM tại P.Lê Hồng Phong của C.ty tập 
đoàn khoáng sản & PTĐT hà Nam TP. Phủ Lý 3,8970 1,3964 

19 HTKT KĐTM Châu Giang - Green pearl của Công ty Cp Sudico An Khánh TP. Phủ Lý 73,7200 22,6012 

20 Khu nhà phố thương mại - Hong Phu square của Công ty TNHH SX,TM Tiến 
Lộc TP. Phủ Lý 2,0040 0,6287 

IV NHÓM DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ DỪNG THỰC HIỆN   225,6665 73,9891 

1 Khu TMDV và nhà ở Tân Phú Hưng tại xã Đinh Xá của Công ty CP đầu tư kỹ 
nghệ Thăng Long TP Phủ Lý 47,5665 13,3891 

2 Khu đô thị 194 của công ty 194 H.Kim Bảng 178,1 60,6 

 


