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THÔNG BÁO 

V/v công khai thông tin đủ điều kiện được bán, cho thuê nhà ở thuộc dự án 

Nhà ở cho người lao động của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn 

tại phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (đợt 01) 

 

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

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ 

về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, 

Tiếp nhận Thông báo số 05/VH-2020 ngày 11 tháng 6 năm 2020 của 

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn về việc Mở bán, cho thuê đợt 1 đối với 39 căn nhà 

liên kế nhà ở xã hội Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn; 

Qua kiểm tra thực tế và hồ sơ dự án, Sở Xây dựng công bố công khai 

thông tin đủ điều kiện được bán, cho thuê nhà ở liên quan đến dự án, như sau:  

1. Tên dự án: Nhà ở cho người lao động. 

2. Địa điểm dự án: Phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

3. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn. 

- Địa chỉ: Quốc lộ 30, phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

- Điện thoại: 02773.891166, Fax: 02773.891062. 

- Người đại diện: Trương Thị Lệ Khanh. 

4. Quy mô dự án: phục vụ chỗ ở cho 1.020 công nhân, gồm các hạng mục: 

- 39 căn nhà liên kế (01 trệt, 01 lầu). 

- 04 Khối nhà chung cư (01 trệt, 03 lầu). 

- Nhà trẻ và 02 nhà xe.  

5. Tiến độ thực hiện dự án: 2017 - 2020. 

6. Tổng số căn hộ đủ điều kiện được bán, cho thuê đợt 01 là 39 căn nhà 

liên kế, gồm: 

- Nhà ở xã hội cho thuê: 05 căn. 

- Nhà ở xã hội bán: 27 căn hộ. 

- Nhà ở thương mại: 07 căn hộ. 

7. Giá bán, cho thuê nhà ở xã hội: 

- Giá bán nhà ở xã hội: 6.103.000 đồng/m
2
. 

- Giá cho thuê nhà ở xã hội: 42.000 đồng/m
2
. 

Giá trị bán, cho thuê trên chỉ là tạm thời chưa xác định được giá bán, cho 

thuê chính thức do dự án chưa hoàn thành, chưa tiến hành các thủ tục kiểm toán, 
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quyết toán theo quy định của pháp luật. Chủ đầu tư căn cứ giá bán, cho thuê tạm 

tính nêu trên để làm hợp đồng bán, cho thuê căn hộ. 

Sau khi dự án đã được kiểm toán, quyết toán thì Chủ đầu tư gửi hồ sơ này 

đến Sở Xây dựng để làm căn cứ thẩm định giá bán, cho thuê chính thức. Khi có 

văn bản thông báo kết quả thẩm định giá chính thức mà giá thẩm định cao hơn 

giá do Chủ đầu tư đã ký hợp đồng thì Chủ đầu tư không được thu thêm; trường 

hợp thấp hơn thì Chủ đầu tư phải ký lại hợp đồng hoặc điều chỉnh bổ sung phụ 

lục hợp đồng và phải hoàn trả lại phần chênh lệch cho người mua, thuê, thuê 

mua nhà ở. 

8. Điều kiện được bán, cho thuê nhà ở: 

- Căn cứ quy định Điều 63 của Luật Nhà ở năm 2014, kiểm tra thực tế dự 

án và hồ sơ dự án Nhà ở cho người lao động của Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn 

làm chủ đầu tư, thì dự án đủ điều kiện được bán, cho thuê nhà ở theo quy định. 

- Chủ đầu tư phải thực hiện việc bán, cho thuê nhà ở xã hội đúng quy định 

tại Điều 19, 20 của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP. 

9. Một số nội dung lưu ý: 

- Nếu chủ đầu tư có thế chấp nhà ở thì phải giải chấp trước khi bán, cho 

thuê nhà ở, trừ trường hợp được người mua, thuê nhà ở và bên nhận thế chấp 

đồng ý. 

- Trong quá trình thực hiện các thủ tục mua bán, cho thuê nhà ở xã hội, 

nếu người dân có khó khăn vướng mắc và nội dung chưa rõ, đề nghị liên hệ trực 

tiếp Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản - Sở Xây dựng (Số điện 

thoại: 0277.3851.623) để được hướng dẫn chi tiết cụ thể theo quy định. 

Trên đây nội dung thông báo đủ điều kiện được bán, cho thuê nhà ở thuộc 

dự án Nhà ở cho người lao động của Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn tại phường 11, 

thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp./.  

  
Nơi nhận:  
- Công ty CP Vĩnh Hoàn; 

- UBND Tỉnh (b/c); 

- Sở TNMT; 

- UBND Tp.Cao Lãnh; 

- GĐ, các PGĐ Sở;   

- Website Sở XD;   

- Lưu VT, QLN.nhvu. 
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