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ỦY BAN NHÂN DÂN 
  TỈNH BÌNH ðỊNH 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                   ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 21/2014/Qð-UBND Bình ðịnh, ngày  11  tháng  8  năm  2014 

 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc ban hành Quy ñịnh về trình tự, thủ tục ñăng ký và lựa chọn  

nhà ñầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội ñược ñầu tư xây dựng  
bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên ñịa bàn tỉnh 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; 

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;  

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29/11/2005; 

Căn cứ Luật ðầu tư ngày 29/11/2005; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 188/2013/Nð-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát 
triển và quản lý nhà ở xã hội; 

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 của Bộ Xây dựng hướng 
dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị ñịnh số 188/2013/Nð-CP ngày 20/11/2013 
của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; 

Xét ñề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 72/TTr-SXD ngày 14 tháng 7 năm 2014, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về trình tự, thủ tục ñăng 
ký và lựa chọn nhà ñầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội ñược ñầu tư xây dựng bằng 
nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên ñịa bàn tỉnh. 

ðiều 2. Quyết ñịnh có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế 
Quyết ñịnh số 05/2012/Qð-UBND ngày 16/02/2012 của UBND tỉnh về việc ban 
hành Quy ñịnh về trình tự, thủ tục ñăng ký và lựa chọn nhà ñầu tư dự án Phát triển 
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nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực ñô thị trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh và 
Quyết ñịnh số 05/2013/Qð-UBND ngày 05/4/2013 của UBND tỉnh về việc ñiều chỉnh, 
bổ sung Quyết ñịnh số 05/2012/Qð-UBND ngày 16/02/2012. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc các Sở Xây dựng, Kế hoạch và 
ðầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Lao ñộng - Thương binh và Xã hội; 
Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành 
phố và Thủ trưởng các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
ñịnh này./. 

                                                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
                                                       CHỦ TỊCH 

 
 

                                                                                  Lê Hữu Lộc 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
  TỈNH BÌNH ðỊNH 
 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
QUY ðỊNH 

Trình tự, thủ tục ñăng ký và lựa chọn nhà ñầu tư  
dự án phát triển nhà ở xã hội ñược ñầu tư xây dựng bằng nguồn vốn  

ngoài ngân sách nhà nước trên ñịa bàn tỉnh 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số: 21/2014/Qð-UBND 
 ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ) 

Chương I 

NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi áp dụng 

Quy ñịnh này quy ñịnh về trình tự, thủ tục ñăng ký và lựa chọn nhà ñầu tư dự án 

phát triển nhà ở xã hội ñược ñầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà 

nước (sau ñây gọi tắt là nhà ñầu tư dự án) trên ñịa bàn tỉnh. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

Các nhà ñầu tư dự án là tổ chức thuộc các thành phần kinh tế trong nước, nước 

ngoài và người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài tham gia ñầu tư xây dựng nhà ở xã 

hội trên ñịa bàn tỉnh. 

ðiều 3. Nguyên tắc chung 

1. Quy ñịnh này là cơ sở ñể lựa chọn nhà ñầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội 

theo nguyên tắc ưu tiên ñối với nhà ñầu tư nào ñáp ứng ñược các tiêu chí về kinh 

nghiệm, năng lực tài chính (có tỷ lệ vốn chủ sở hữu cao hơn); giá bán, cho thuê, thuê 

mua thấp hơn; bảo ñảm về chất lượng và tiến ñộ thực hiện dự án tốt hơn; có cam kết 

ký quỹ ñầu tư tại một ngân hàng, tổ chức tín dụng trên ñịa bàn tỉnh. 

2. Việc ñăng ký ñầu tư và triển khai ñầu tư thực hiện theo quy ñịnh của Luật Nhà 

ở, Luật ðầu tư, Luật ðất ñai, Luật Xây dựng và các quy ñịnh pháp luật hiện hành 

khác có liên quan. 

Chương II 

TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC ðĂNG KÝ 

ðiều 4. ðiều kiện ñể ñăng ký làm chủ ñầu tư dự án 
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Chủ ñầu tư dự án phải ñáp ứng ñủ các ñiều kiện sau: 

1. Là doanh nghiệp trong nước ñược thành lập và hoạt ñộng theo quy ñịnh của 

Luật Doanh nghiệp; doanh nghiệp có 100% vốn ñầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên 

doanh với nhà ñầu tư nước ngoài; doanh nghiệp của người Việt Nam ñịnh cư ở nước 

ngoài hoạt ñộng ñầu tư tại Việt Nam theo quy ñịnh của Luật ðầu tư; các Hợp tác xã 

ñược thành lập và hoạt ñộng theo quy ñịnh của Luật Hợp tác xã. 

2. Phải có ñăng ký kinh doanh bất ñộng sản hoặc Giấy chứng nhận ñầu tư bất 

ñộng sản và có ñủ vốn pháp ñịnh theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam.  

3. Có vốn ñầu tư thuộc sở hữu của mình ñể thực hiện dự án không thấp hơn 15% 

tổng mức ñầu tư của dự án ñó. 

4. Thực hiện ký quỹ cam kết ñầu tư bằng 1% tổng mức vốn ñầu tư của dự án, 

nhưng tối ña không quá 05 tỷ ñồng, tối thiểu không dưới 01 tỷ ñồng. Số tiền ký quỹ cam 

kết ñầu tư sẽ ñược nhận lại 100% khi nhà ñầu tư ñã hoàn thành xây dựng phần móng. 

Nhà ñầu tư nộp tiền ký quỹ cam kết ñầu tư trước thời ñiểm cơ quan có thẩm 

quyền tiến hành thủ tục giao ñất trong phạm vi dự án. 

Trong một số trường hợp ñặc biệt (khu vực cần thu hút ñầu tư, khu vực chưa ñược 

ñầu tư ñồng bộ hạ tầng kỹ thuật, khu vực kinh tế khó khăn, ...), Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ 

xem xét quyết ñịnh giảm hoặc miễn nộp tiền ký quỹ cho từng trường hợp cụ thể. 

ðiều 5. Trình tự ñăng ký, xem xét lựa chọn chủ ñầu tư dự án 

1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công bố công khai thông tin về dự án trên 

Website của Ủy ban nhân dân tỉnh và của Sở Xây dựng, nhà ñầu tư gửi hồ sơ ñăng ký 

làm chủ ñầu tư dự án tới Sở Xây dựng.  

Hồ sơ ñăng ký lập thành 05 bộ, nội dung hồ sơ ñăng ký theo ðiều 6 của Quy 

ñịnh này. 

2. Nội dung công bố thông tin: 

a. Quy hoạch xây dựng ñô thị, ñiểm dân cư nông thôn tỷ lệ 1/2000; 

b. ðịa ñiểm, ranh giới và diện tích khu ñất; 

c. Các ñiều kiện về sử dụng ñất; quỹ ñất bố trí tái ñịnh cư (nếu có); 

d. Yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và 

công trình kiến trúc khác trong phạm vi dự án; tiến ñộ thực hiện dự án; 

ñ. Phương án tổng thể về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái ñịnh cư (nếu có); 
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e. Thời gian tiếp nhận hồ sơ ñăng ký làm chủ ñầu tư dự án; 

g. Yêu cầu về quản lý vận hành và khai thác dự án sau khi ñầu tư xây dựng xong; 

h. Các ñiều kiện tham gia ñấu thầu lựa chọn chủ ñầu tư. 

3. Trong thời hạn tối ña 35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ của nhà 
ñầu tư dự án, Tổ chuyên gia tổ chức xem xét, ñánh giá các hồ sơ ñăng ký theo các 
tiêu chí quy ñịnh và có văn bản thông báo kết quả cho Sở Xây dựng. Nhà ñầu tư nào 
ñạt yêu cầu thì Sở Xây dựng lập thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét công 
nhận chủ ñầu tư dự án. Sau khi có văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận làm 
chủ ñầu tư dự án, Sở Xây dựng có văn bản thông báo cho nhà ñầu tư  ñược công nhận 
làm chủ ñầu tư biết. 

4. Trường hợp chỉ có 01 nhà ñầu tư ñăng ký làm chủ ñầu tư dự án, thì không cần 
thành lập Tổ chuyên gia tổ chức chấm ñiểm lựa chọn chủ ñầu tư dự án. Sở Xây dựng 
chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan xem xét ñánh giá hồ sơ ñăng ký và 
lập thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét công nhận chủ ñầu tư dự án; trong 
thời hạn tối ña 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ của nhà ñầu tư, Sở Xây 
dựng có văn bản thông báo cho nhà ñầu tư biết về việc công nhận hay không công 
nhận chủ ñầu tư dự án.   

ðiều 6. Hồ sơ ñăng ký chủ ñầu tư dự án 

1. ðơn ñề nghị ñăng ký ñầu tư dự án (theo mẫu). 

2. Giấy tờ chứng minh cơ sở pháp lý của doanh nghiệp, chứng minh khả năng tài 
chính ñáp ứng ñiều kiện ñăng ký làm chủ ñầu tư dự án ñược quy ñịnh tại Khoản 1, 2, 
3 ðiều 4 của Quy ñịnh này; giới thiệu năng lực chuyên môn, kinh nghiệm. 

3. Thuyết minh ý tưởng ñầu tư, gồm các nội dung cơ bản: Dự kiến quy hoạch 
tổng mặt bằng khu nhà ở; quy mô một ñơn nguyên nhà ở; số tầng cao; tổng diện tích 
sàn của dự án; tổng số căn hộ dự kiến ñầu tư; cơ cấu các loại căn hộ trong dự án; các 
ñiều kiện bảo ñảm an toàn, vệ sinh môi trường. 

4. Về tài chính: Dự kiến tổng mức ñầu tư; nguồn vốn ñầu tư. 

5. Dự kiến tiến ñộ thực hiện dự án. 

6. Các kiến nghị, ñề xuất của nhà ñầu tư (nếu có). 

Chương III 

LỰA CHỌN NHÀ ðẦU TƯ 

ðiều 7. Tổ chuyên gia lựa chọn nhà ñầu tư 
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1. Tổ chuyên gia lựa chọn nhà ñầu tư (sau ñây gọi tắt là Tổ chuyên gia) do Ủy 
ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh thành lập theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Xây dựng; 
thành phần gồm ñại diện các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và ðầu tư, Tài chính, Tài 
nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện nơi có dự án ñầu tư. 

2. Tổ chuyên gia có trách nhiệm xây dựng tiêu chí ñánh giá, các thang ñiểm cụ 
thể trên cơ sở hồ sơ ñăng ký của chủ ñầu tư và các yêu cầu tại khoản 2 ðiều 5 của 
Quy ñịnh này ñể xem xét, chấm ñiểm. Giám ñốc Sở Xây dựng phê duyệt tiêu chí 
ñánh giá, các thang ñiểm. 

3. Trường hợp chỉ có 01 nhà ñầu tư ñăng ký làm chủ ñầu tư dự án thực hiện theo 
khoản 4 ðiều 5 của Quy ñịnh này. 

ðiều 8. Nguyên tắc và các tiêu chí lựa chọn nhà ñầu tư 

1. Việc lựa chọn nhà ñầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội thực hiện theo phương 
pháp chấm ñiểm (với thang ñiểm tối ña là 100). Nhà ñầu tư phải có tổng số ñiểm ≥70 
ñiểm và phải ñạt các tiêu chí về năng lực tài chính, kinh nghiệm theo quy ñịnh mới 
ñược ñưa vào xét chọn. Nhà ñầu tư nào có số ñiểm cao hơn sẽ ñược Tổ chuyên gia 
lựa chọn, báo cáo kết quả cho Sở Xây dựng ñể ñề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 
quyết ñịnh lựa chọn chủ ñầu tư dự án. 

2. Trường hợp có 02 nhà ñầu tư có số ñiểm bằng nhau thì Tổ chuyên gia sẽ căn 
cứ vào số ñiểm của các tiêu chí ưu tiên theo thứ tự: Kinh nghiệm, năng lực tài chính 
(có tỷ lệ vốn chủ sở hữu cao hơn); bảo ñảm về chất lượng và tiến ñộ thực hiện dự án; 
giá bán, cho thuê, thuê mua căn hộ (diện tích sử dụng căn hộ); quy mô ñầu tư của 
từng nhà ñầu tư ñể so sánh lựa chọn. 

3. Căn cứ vào từng dự án cụ thể, Tổ chuyên gia có trách nhiệm xây dựng bảng 
ñiểm cho từng tiêu chí trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Thang ñiểm ñược xác 
ñịnh trên cơ sở 03 tiêu chí sau ñây:  

a. Năng lực tài chính: Có vốn ñầu tư thuộc sở hữu của mình vào dự án ít nhất là 
15% so với tổng mức ñầu tư dự kiến (theo hồ sơ ñề xuất).  

b. Năng lực kinh nghiệm: ðã trực tiếp ñầu tư - kinh doanh ít nhất 01 dự án nhà ở 
có quy mô xây dựng tương tự. 

c. Tiến ñộ triển khai thực hiện dự án và các ñề xuất của nhà ñầu tư. 

4. Trường hợp chỉ có 01 nhà ñầu tư nộp hồ sơ ñăng ký làm chủ ñầu tư dự án thì 
giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và ðầu tư, Tài chính, Tài 
nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện nơi có dự án tổ chức xem xét, ñánh giá 
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lựa chọn chủ ñầu tư dự án trên cơ sở hồ sơ ñăng ký của chủ ñầu tư và các yêu cầu tại 
khoản 2 ðiều 5 của Quy ñịnh này. 

Chương IV 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

ðiều 9. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Xây dựng là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân 
tỉnh trong việc tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Quy ñịnh này; 
chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện liên quan tổ chức xét 
chọn chủ ñầu tư dự án nhà ở xã hội ñược ñầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài 
ngân sách nhà nước; tham mưu, ñề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết ñịnh lựa chọn 
nhà ñầu tư và các vấn ñề liên quan ñến việc lựa chọn nhà ñầu tư dự án phát triển nhà 
ở xã hội trên ñịa bàn tỉnh; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện và những vướng 
mắc cho UBND tỉnh ñể chỉ ñạo, giải quyết. 

2. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm 
cung cấp thông tin liên quan ñến dự án, hỗ trợ nhà ñầu tư trong quá trình ñăng ký ñầu 
tư và thực hiện dự án; phối hợp với cơ quan thường trực trong phạm vi thuộc thẩm 
quyền nhằm thực hiện tốt Quy ñịnh này. 

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh thì 
các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương phản ảnh về Sở Xây dựng ñể tổng hợp, báo cáo ñề 
xuất UBND tỉnh ñiều chỉnh bổ sung cho phù hợp./. 

               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
   CHỦ TỊCH  
 
 

  Lê Hữu Lộc  
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Tên ñơn vị ñăng ký CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: ....... / ..........                 .............., ngày…. tháng….năm…  

ðƠN ðĂNG KÝ ðẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ Ở THU NHẬP THẤP 

Kính gửi: UBND tỉnh Bình ðịnh 

1. Tên ñơn vị ñăng ký:.............................................................................. 

- Người ñại diện:...................................Chức vụ:....................................... 

- ðịa chỉ:.................................................................................................... 

- ðiện thoại:.........................Fax:.....................Email:............................... 

- Giấy phép ñăng ký kinh doanh số:...............Ngày cấp............................ 

- Cơ quan cấp:............................................Mã số thuế:............................. 

2. Ngành nghề ñăng ký kinh doanh:.......................................................... 

................................................................................................................... 

3. ðịa ñiểm ñầu tư dự án:..................................................... 

................................................................................................................. 

4. Dự kiến quy mô ñầu tư: ( Tổng diện tích sàn; dự kiến chiều cao tầng; số căn 
hộ, loại căn hộ; dự kiến tổng mức ñầu tư...) 

5. Giới thiệu vài dự án có tính chất và quy mô tương tự của ñơn vị ñã và ñang 
thực hiện. 

6. Thời gian và tiến ñộ thực hiện dự án 

7. Các cam kết triển khai thực hiện dự án: ( ký quỹ; năng lực tài chính; tiến ñộ 
thực hiện...) 

               Thủ trưởng ñơn vị 
                 (ký tên, ñóng dấu) 

 


