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Tiếp nhận Công văn số 0910/TB-SHLĐT ngày 10 tháng 9 năm 2020 của 

Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại Song Hải Long Đồng Tháp về việc giá 

bán khu nhà ở xã hội Song Hải Long thuộc ấp Phú Hòa, xã Tân Phú Đông, thành 

phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. 

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

Sở Xây dựng có ý kiến đối với giá bán nhà ở xã hội thực tế của Công ty 

như sau: 

1. Tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 20/2016/TT-BXD quy định “Giá bán 

nhà ở xã hội được xác định trên cơ sở tính đủ các chi phí hợp lý để thu hồi vốn 

đầu tư xây dựng nhà ở, lãi vay (nếu có), lợi nhuận định mức và thuế giá trị gia 

tăng; chưa bao gồm chi phí bảo trì.”. Việc cộng thêm chi phí môi giới 3% vào 

giá bán là chưa phù hợp quy định, do đây không phải là chi phí đầu tư xây dựng 

nhà ở. 

2. Đối với nhà ở riêng lẻ tại dự án, đề nghị không cộng thêm chi phí quản 

lý, bảo trì vào giá bán, do khi đã bán, giao nhà cho người mua thì việc sử dụng, 

quản lý, bảo trì nhà ở do chủ sở hữu quyết định. 

3. Đối với chi phí sang tên, theo quy định thì bên bán và bên mua tự thỏa 

thuận việc bên nào chi trả các phí, lệ phí. Trường hợp bên mua chi trả, đề nghị 

Công ty chỉ thu đúng các phí, lệ phí theo quy định (phí công chứng hợp đồng 

0,1%, lệ phí trước bạ 0,5%). 

4. Đối với chi phí đấu nối điện nước sinh hoạt cho từng căn hộ, theo quy 

định của pháp luật thì nhà cung cấp có trách nhiệm cung cấp nguồn đến sau đồng 

hồ, người sử dụng không phải trả chi phí này. Trường hợp, trong dự án đã tổ chức 

xây dựng cấp nguồn đến sau đồng hồ, thì chủ đầu tư gửi hồ sơ, dự toán về Sở Xây 

dựng để kiểm tra trước khi cộng thêm vào giá bán. 
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Trên đây là ý kiến của Sở Xây dựng đối với giá bán nhà ở xã hội thực tế tại 

dự án nhà ở xã hội Song Hải Long thuộc ấp Phú Hòa, xã Tân Phú Đông, thành 

phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.  

Mọi vướng mắc, liên hệ Sở Xây dựng để được hỗ trợ, giải đáp. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ và PGĐ Sở; 

- Website Sở Xây dựng; 

- Lưu VT, QLN. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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