
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP 

SỞ XÂY DỰNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 608/SXD-QLN 
V/v thông báo kết quả thẩm định giá 

bán, giá cho thuê 39 căn nhà ở xã hội 

thuộc dự án Nhà ở người lao động 

của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn 

Đồng Tháp, ngày    27   tháng  4  năm 2020 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn 

 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của 

Chính Phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; 

Căn cứ Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 

Xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 

100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính Phủ về phát triển và 

quản lý nhà ở xã hội; 

Tiếp nhận Công văn số 33/VH-2020 ngày 10 tháng 02 năm 2020 của 

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn về việc thẩm định giá bán, giá cho thuê 39 căn nhà 

riêng lẻ thuộc dự án nhà ở cho người lao động tại thành phố Cao Lãnh. 

Nay Sở Xây dựng thông báo kết quả thẩm địnhgiá bán, giá cho thuê nhà 

ở xã hội tại 39 căn nhà riêng lẻ thuộc dự án nhà ở cho người lao của Công ty 

Cổ phần Vĩnh Hoàn như sau: 

 - Giá bán:6.103.000 đồng/1m
2
 sàn sử dụng, đã hoàn thiện việc xây dựng, 

chưa bao gồm chi phí bảo trì. 

 - Giá cho thuê:42.000 đồng/1m
2
/tháng, đã hoàn thiện việc xây dựng, bao 

gồm cả chi phí bảo trì. 

(Có bảng tính kèm theo) 

Căn cứ văn bản thông báo này, chủ đầu tư ban hành giá bán, giá cho thuê 

nhà ở xã hội tại 39 căn nhà riêng lẻ của dự án trên nguyên tắc không được cao 

hơn giá đã được thẩm định. 

Kính chuyểnCông ty Cổ phần Vĩnh Hoànkết quả thẩm định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các Sở: TC, TN&MT; 

- Cục thuế Tỉnh; 

- GĐ và PGĐ Sở; 

- Website Sở Xây dựng; 

- Lưu VT, QLN. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Xuân Hoàng 
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