
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH ĐỒNG THÁP 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  597/UBND-KTN Đồng Tháp, ngày  03 tháng 10 năm 2014 

V/v chấp thuận đầu tư dự án Khu  

nhà ở công nhân Tân Phú của  

Công ty TNHH Hùng Cá 

                             Kính gửi:  

- Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư,  

  Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; 

- Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình; 

- Công ty TNHH Hùng Cá. 

 

Trên cơ sở Tờ trình số 698/TTr-SXD ngày 23/07/2014 và Công văn số 

829/SXD-QLN ngày 21/08/2014 của Sở Xây dựng đề nghị chấp thuận đầu tư dự án 

Khu nhà ở công nhân Tân Phú,  

Uỷ ban nhân dân Tỉnh chấp thuận cho phép Công ty TNHH Hùng Cá nghiên 

cứu lập dự án Khu nhà ở công nhân Tân Phú với các tiêu chí sau đây: 

1. Tên dự án: Khu nhà ở công nhân Tân Phú.                                      

2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hùng Cá.  

3. Hình thức đầu tư: đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn vốn không 

phải từ ngân sách Nhà nước. 

4. Mục tiêu đầu tư xây dựng: đáp ứng nhu cầu nhà ở cho công nhân và góp 

phần phát triển đô thị. 

5. Địa điểm xây dựng: xã Tân Phú, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. 

6. Quy mô dự án: xây dựng khoảng 402 căn hộ (nhà ở công nhân 370 căn, 

nhà ở thương mại 32 căn) với diện tích sàn xây dựng 58.600 m
2
.   

7. Diện tích sử dụng đất:  khoảng 73.300m
2
. 

8. Ranh giới sử dụng đất:  

Khu đất dự kiến thành lập Khu nhà ở công nhân Tân Phú nằm cặp đường 

ĐT855. Theo quy hoạch chung thị trấn Thanh Bình định hướng theo tiêu chí đô thị 

loại IV. 

9. Quy mô dân số: khoảng 402 hộ gia đình. 

10. Mật độ xây dựng: 45% - 60%.  

11. Hệ số sử dụng đất: 1,2 – 2,0. 
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12. Tỷ lệ và số lượng các loại nhà ở: 

- Phần kinh doanh thương mại: 

+ Nhà ở riêng lẻ liền kề: 32 căn, chiếm 7,5%; tổng diện tích sàn là 

7.400 m
2
; diện tích đất xây dựng là 2.701,96 m

2
. 

+ Diện tích đất kinh doanh dịch vụ, thương mại: 2.708,06 m
2
. 

 - Phần nhà ở công nhân: 

+ Nhà ở riêng lẻ liền kề: 370 căn, chiếm 92,5%; tổng diện tích sàn là 

51.200 m
2
; diện tích đất xây dựng là 24.906,75 m

2
. 

Đối với nhà ở công nhân Chủ đầu tư phải đảm bảo các tiêu chuẩn thiết kế 

theo quy định của Nhà nước đối với nhà ở xã hội.  

13. Phương án tiêu thụ sản phẩm: bán và cho thuê.  

- Nhà ở thương mại: bán toàn bộ. 

- Nhà ở công nhân: 

 + Bán: 290 căn, tổng diện tích sàn: 40.000 m
2
. 

 + Cho thuê (20%): 80 căn; tổng diện tích sàn: 11.200 m
2
. 

14. Khu vực để xe công cộng và để xe cho các hộ gia đình, cá nhân: 

Không bố trí bãi đậu xe do Dự án bố trí nhà ở riêng lẻ. 

15. Tổng mức đầu tư của dự án: ước tính 588 tỷ đồng (theo xác định của 
Chủ đầu tư). 

16. Thời gian và tiến độ thực hiện:  

Dự kiến từ 2014 đến 2019 (06 năm). 

17. Ưu đãi của Nhà nước:  

Căn cứ theo Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ 
về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Chủ đầu tư được hưởng những ưu đãi sau: 

- Được miễn tiền chuyển mục đích sử dụng đất trong phạm vi dự án nhà ở xã 
hội. 

- Được áp dụng thuế suất ưu đãi thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp 
luật về thuế giá trị gia tăng và ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định 
của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp (trong đó theo pháp luật hiện hành về 
thuế thì thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5% đối với hoạt động bán, cho thuê, cho 
thuê mua nhà ở xã hội; thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời 
gian hoạt động đối với phần thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư – 
kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua).   

- Được vay vốn của các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại và định chế 
tài chính được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật. 
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- Về vay vốn ưu đãi từ các nguồn do Tỉnh quản lý: Tỉnh sẽ xem xét trên cơ 
sở các quy định hiện hành và điều kiện thực tế của địa phương, khi nhà đầu tư có 
yêu cầu. 

- Được cung cấp miễn phí các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình về nhà ở cũng 
như tiến bộ khoa học kỹ thuật về thi công, xây lắp (nếu có); được áp dụng hình 
thức tự thực hiện đối với các phần việc tư vấn, thi công xây lắp nếu có đủ năng lực 
theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

- Được Nhà nước hỗ trợ đầu tư toàn bộ hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào dự án 
kết nối đến các công trình hạ tầng có sẵn tại khu vực (giao thông, cấp điện, cấp 
thoát nước). 

- Được hỗ trợ 25% kinh phí đầu tư xây dựng gồm: hạ tầng kỹ thuật (sân 
đường nội bộ; hệ thống cấp, thoát nước; hệ thống cấp điện) và công trình hạ tầng xã 
hội là trường mẫu giáo (quy mô xây dựng phải phù hợp theo quy định) trong phạm 
vi dự án. Riêng trạm cấp nước đề nghị thực hiện dạng xã hội hoá hoặc đấu nối với 
hạ tầng bên ngoài Dự án. 

- Được sử dụng nhà ở hình thành trong tương lai trong phạm vi Dự án làm tài 

sản thế chấp khi vay vốn đầu tư cho Dự án. 

- Chủ đầu tư được dành 20% tổng diện tích đất ở trong phạm vi dự án để đầu 

tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại (kể cả nhà ở thương mại cao tầng 

hoặc thấp tầng). Phần kinh doanh thương mại này phải được hạch toán chung vào 

toàn bộ Dự án, bảo đảm nguyên tắc lợi nhuận định mức tối đa theo quy định. 

19. Trách nhiệm chủ yếu của chủ đầu tư: 

a) Nguồn vốn và huy động vốn: 

- Chủ đầu tư sử dụng các nguồn vốn hợp pháp, phù hợp quy định của pháp 

luật hiện hành.  

- Việc huy động tiền ứng trước của khách hàng để thực hiện dự án phải tuân 

thủ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

b) Trình tự, thủ tục thực hiện Dự án:  

Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của 

Nhà nước. 

c) Cho thuê nhà ở: 

Chủ đầu tư phải dành tối thiểu 20% tổng diện tích sàn nhà ở công nhân để 

cho thuê; sau thời gian tối thiểu là 05 năm, kể từ thời điểm bắt đầu cho thuê thì Chủ 

đầu tư được phép bán quỹ nhà ở này cho người đang thuê thuộc đối tượng quy định 

(nếu có nhu cầu) với giá bán nhà ở xã hội tại thời điểm bán nhà ở. 

d) Giá bán và cho thuê nhà ở:  

Chủ đầu tư xây dựng giá bán và cho thuê nhà ở trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh 

quyết định (Sở Tài chính là cơ quan đầu mối, thẩm định trình Ủy ban nhân dân 
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Tỉnh quyết định). Phương pháp xác định giá bán và cho thuê thực hiện theo Thông 

tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/05/2014 của Bộ Xây dựng.   

đ) Đối tượng, điều kiện mua nhà ở:  

Tuân thủ quy định của Ủy ban nhân dân Tỉnh về đối tượng, điều kiện và 

trình tự, thủ tục xét duyệt mua nhà ở xã hội.  

20. Trách nhiệm của chính quyền địa phương: 

- Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình và các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài 

nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng tổ chức thực hiện nhanh chóng các thủ 

tục theo chức năng và thẩm quyền nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư thực 

hiện Dự án.  

- Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình có trách nhiệm: 

+ Thực hiện thủ tục điều chỉnh cục bộ vị trí bến xe trong quy hoạch chung thị 

trấn Thanh Bình theo quy định. 

+ Cân đối nguồn vốn ngân sách do huyện quản lý để đầu tư xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật ngoài hàng rào Dự án kết nối đến các công trình hạ tầng có sẵn tại khu vực 

(giao thông, cấp điện, cấp thoát nước).  

+ Phối hợp, hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện thủ tục, gửi Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư các công trình 

hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong phạm vi Dự án. 

21. Những vấn đề liên quan khác: 

Đề nghị Công ty TNHH Hùng Cá căn cứ vào nội dung của văn bản này, tổ 

chức lập, thẩm định, phê duyệt dự án và triển khai thực hiện dự án theo đúng quy 

định của pháp luật./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- TTTU (báo cáo); 

- HĐND Tỉnh  (báo cáo); 

- CT, các PCT UBND Tỉnh; 

- LĐVP/UBND Tỉnh; 

- Lưu: VT, NC/KTN.nhthu. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hùng 
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