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Dwtháo 

QUVET DINH 
Ban hành Khung giá ban, giá cho thuê, cho thuê mua nhà or xã hi do các h 

gia dInh, cá nhân du fir xây dtrng trên da bàn tinh Trà Vinh 

UY BAN NH AN DAN TiNH TRA VINH 

Can thLuát Tj chzc chinh quyn djaphwing ngày 19 tháng 6 nám 2015; 

Can cz- Ludt Ban hành van ban quy pham pháp luát ngày 22 tháng 6 nám 
2015; 

Can cz Ludt St'ra di, bd sung m5t s diu cza Ludt Ri ch&c ChInh phe và 
Ludt To ch&c chinh quyn diaphuvng ngày 22 tháng 11 nám 2019; 

Can cá Ludt Nhà & sá 65/2014/QHJ3 dä ditçrc Quc hói khóa XIII thông 
qua tai kj' hop th&8 ngày 25/11/2014; 

Can cz- Nghj djnh so 100/2015/ND-CP ngày 20/10/2015 cza ChInh phz 
ye phát trién và quán l•  nhà & xâ hç$i, 

Can c& Thông tu- s6 20/2016/7T-BXD ngày 30/6/2016cza Bó Xáy dtng 
ye vic huàng dan thu-c hin m5t so nói dung cia Nghj dinh sO 100/2015/ND-C'P 
ngày 20 tháng 10 nám 2015 cia ChInhphz ye phát triên và quán 1i5 nhà &xâ hói, 

Can th Thông tu- s6 139/2016/77'-BTC ngày 161912016 cza Bó Tài chinh 
ye vic huóng dan mien tiên th dung dat, tién thuê dat, hoàn trO iqi hoc khOu 
tnìt vào nghia vy tài chinh cho chz dáu tu khi dâu tic xáy dy'ng nhà & xâ h6i Va 
phuing pháp xác djnh tién sit dung dat phái nóp khi ngu-ài mua, thuê mua ducrc 
phép ban iqi nhà &xa hi, 

Theo Ta tnlnh s ...../77'r-SXD ngày .... 	12021 cia Giám dc S& Xáy 
drng ye vic ban hành Khung gia' ban, gia' cho thuê, cho thuê mua nhà or xâ hç$i 
do các ho gia dlnh, Ca nhán dáu twxáy drng trên dia ban tinh Trà Vinh. 

QUYET DNH: 

Diu 1. Phm vi diu chinh và di tirçing áp di,ing 

1. Pham vi diu chinh 

Quyt djnh nay quy djnh khung giá ban, giá cho thuê, cho thuê mua nhà ô 
xà hi do các h gia dInh, cá nhân au tu xây drng có nhu câu i.ru dài, h trçi theo 
quy djnh trén dja bàn tinh Trà Vinh. 
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Nhâ & xA h,i do các ho^ gia (fnh, cá nhân dâu tis xây dirng phái dáp üng yêu 
cau ye chat krcing cong trInh, din tIch s& dung theo quy djnh pháp 1ut ye nhà &. 

D6i tuqng áp diing 

a) Ho gia dInh, cá than du ttr xay drng nhà & xã hi de^ ban, cho thuê, cho 
thuê mua cho các dôi tuclng theo quy djnh cüa Ludt Nhà & näm 2014. 

b) Ca quan quán 1 nhà nuóc, to chüc, cá nhân có lien quan den cong tác 
phát triên và quân 12 nhà & xã hi. 

Diu 2. Khung gia' ban, gia' cho thuê, cho thuê mua nhà & xã hi do các 
hç gia dinh, ca nhan dau tir xay ding 

Bang i. Khung giá ban nhà a xã hi. 

STT Nhà CO SO tang Giá ti da Don vi tInh 

1 S tAng 	5 7.964.000 d ng/m2  

2 5<stAng_<7 9.815.000 
dng/m2 

3 7< so-  tang 	10 10.108.000 
d6ng/m2 

Bang 2. Khung giá cho thuê nba & xâ hOi. 

STT Nhà có so' tAng Giá ti da Don vi tmnh 

1 S tang s 5 70.000 d ng/m2  

2 5 <so tAng < 7 90.000 don 

3 7 <so tAng 	10 93.000 dong/m2 

Bang 3. Khung giá cho thuê mua nba & xa hi. 

STT L Nhà CO SO taA ng Giá ti da Don vi tInh 

1 StAng5 126.000 d ng/m2  

2 5 <so tAng 	7 163.000 d6nWm2  

3 7<stAng10 168.000 dong/m 

Diu 3. Nguyen tic áp diing 

1. Nguyen tc và Ca cô xac djnh khung giá ban, giá cho thuê, giá cho thuê 
mua theo quy djnh Nghj djnh so 100/20151ND-CP ngày 20/10/2015 cüa ChInh 
phü, Thông tu so 20/2016/Yr -BXD ngày 30/6/2016 cüa Bô Xây dimg Va CaC quy 
djnh pháp 1ut khác có lien quan. 
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2. Viii nhà cho thuê mua phái thanh toán tnthc 20% giá tri nhà, so5  tin thuê 
mua con la i  trâ trong th?ñ gian 5 nàm, 10 näm hoc 15 nàm, thy theo cam kêt 
trong hqp dông k) kêt giia các chü the. 

3. Gia ban, gia' cho thuê, gia' cho thuê mua tai  Diu 2 chua Co tin sCr dung 
dat, tin den bü giâi phóng mt bang, chi phi quãn 1 vn hành nhà chung Cu; dä 
bao gôm chi phi báo trI 2% và thuê VAT 5%; duçic xác djnh trên cci so chi phi 
dau tu xay dg t?1  Quyet dnh so 44/QD-BXD ngay 14/01/2020 cua Bo trrnmg 
Bô Xây dirng. 

4. HO gia dInh, cá nhan dAu tu xay dung nhà 0 xã hOi  de^ ban, cho thuê, cho 
thuê mua t%r xác djnh giá nhung khong duqc cao hon gia'quy djnh tai  Diu 2 
Quyêt djnh nay; truOc khi k hop ctông ban, cho thué, cho thuê mua v0i khách 
hang, phái gui bang giá den So Xây dimg dé theo dOi, kiêm tra. 

Tnthng hçip các hO gia dInh, cá nhân du tu xây dim nhà 0 xã hOi  cao trén 
10 tang thI hO gia dInh, cá nhân xây dun g giá ban, giá cho thuê, giá cho thuê mua 
nhà 0 xã hOi  trInh SO Xây drng thâm djnh theo quy ctjnh. 

A 	A- Dieu 4. To chirc thirc hiçn 

1. SO Xây drng chü tn ph6i hqp vOi các don vi có lien quan t6 chüc trin 
khai thirc hi en Quyêt djnh nay; theo dOi, tong hop tinh hInh thirc hin; khi chi so 
giá xây drng cOng trInh tang hoc giám tr 10% trO len, dé xuât báo cáo UBND 
tinh xem xét ctiêu chinh khung gia'. 

2. SO Tài chinh chü trI, ph6i hqp vOi các dcinvj lien quan huOng dn các 
chinh sách ye tài chinh theo quy djnh dOi vOi vic dâu tu xây dung nhà 0 xâ hOi 
do các hO gia dInh, cá nhân dâu tu xây dirng trên dja bàn tinh. 

3. Cc Thu tinh chü tn huOng d.n va giâi quyt kip thOi cac chinh sách 
uu dãi ye thuê theo quy djnh pháp 1ut. 

4. Ngân hang chinh sách xà hOi  chü t  phM hop voi cac co quan có lien 
quan ho tra cho vay von tru dai các hO gia dInh, cá nhân du tu xây dirng nhà 0 
xa hOi  theo quy djnh pháp lut. 

5. Uy ban nhân dan các huyn, thj xA, thành ph: Kim tra, theo dôi vic 
xây dmg nhà Oxã hOi,  vic ban, cho thuê, cho thuê mua nhà 0 xà hOi  do hO gia 
dInh, cá nhan dâu tu xây dirng trên dja bàn; to chüc thông tin, tuyên truyên các 
quy djnh ye xây drng, quân 1, sO dung nhà 0 xã hOi  do hO gia dInh, cá than du 
tu. 

6. liJy ban than dan cp xâ: Kirn tra, theo dOi vic thirc hin quy hoch 
xây dim g, trt ti,r xây drng và giãi quyêt theo thâm quyên cac  vixong mac, phát 
sinh tranh chap trong lTnh virc nhà a xâ hOi  do ho^ gia dInh, cá nhân dâu tu xây 
dimg trên dja bàn, báo cáo UBND cap huyn dê tong hqp gui SO Xây drng; thirc 
hin trách thim theo quy djnh pháp 1ut ye xác nhn các dôi tuçmg dü diêu kin 
ducic mua, thuê, thuê mua nhà 0 xã hOi  do hO gia dIth, cá nhân dâu tu xay dung; 
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t05 chüc thong tin, tuyen truyn cac quy djnh ve^ xây dim g, quan 1, sü dun g nhà & 
xA hi do h gia dInh, cá nhân dâu tu. 

Diu 5. Diu khoãn thi hành 

Chánh Van phông UBND tinh; Giám d6c các So, Thu tru&ng các ban, 
ngành tinh; Chu'tjch UBND các huyn, thj xa, thãnh phô và 	các to chüc, cá nhãn 
có lien quan chju trách nhim thi hãnh Quyêt  dinh nay. 

Quyt djnh nay có hiu l%rc thi hành ke^ tr ngày k./. 
Noi nhân: 
- 1TI'U; TTI-LDND tinh (b/c); 
- CT, Các PCT UBND tinh; 
- Nhir Diêu 3; 
- LDVP, các Phông NC; 
- Lixu: VT, NCNC. 

CHU TICH 
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THUYET MINH NO! DUNG 
xAv DI)NG KHUNG GIA BAN, CHO THUE, CHO THUE MUA NHA 

XA HQ! TREN LilA BAN TNH 
(kern theo Cong van s ... ... /SXD-QLN ngày ... /... 12021 cüa Sà Xáy dimg) 

I. Can cu pháp ly: 

Can cü Ludt Nhà a so^ 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014; 

Can cü Nghj djth so 100/2015/ND-CP ngày 20/10/2015 cüa ChInh phü v 
phát triên và quán l nba a xã hti; 

Can cüThong tu s0^ 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 cüa Bo^ Xây drng v 
vic huàng dan thrc hin mOt  so ni dung cüa Nghj djnh so 100/201 5IND-CP ngày 
20 thang 10 nàm 2015 cüa ChInh phü ye phát triên và quán 1 nhà a xâ hi; 

Can cüThông tus6 139/2016/TT-BTC ngày 16/9/2016 cüa B6 Tài chInh v 
vic lnróng dan mien tiên sCr dung dat, tiên thuê dat, hoàn trâ lai  hoc khâu trr vào 
nghTa vii tâi chInh cho chü dâu Ui khi dau ti.r xay drng nhà a xa hi va phucmg pháp 
xác djnh tiên sir dung dat phài nOp khi nguai mua, thuê mua duçic phép ban li nhà ô 
xãhOi; 

II. Phuing pháp xác d1nh giá ban nhà or xã hi: 

Diu 7, Thông tu s6 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 cüa Bô trithng Bô Xây 
dirng. Ci,i the thu sau: 

GjB= 
	Td - 

 
 Tdv  +L xKix(1 +GTGT) 

Trong dó. 
' 	2  sCr 	- 	• 	- 	- 	• 	* 	• fl Gi : Gia ban im su dimg can hQ (hoac can nba) nba a xa hQl da hoan thiçn viçc 

xây dung ti vi tri thir i (dông/m2). 

Td : la' tng chi phi dAu Ui xay dimg cüa dir an phãn bo^ cho ph.n din tIch sCr ding 
nhà & xâ hi dé bàn, lay bang suât von dâu tu cüa BXD theo Quyêt djnh so 441QD-BXD 
ngày 14/01/2020. 

STT Nhà có soA thng Su6t dEu tic Td Don vj tinh 

1 Sá tdng < 5 6895.000 d ng/m2  

2 5 <s tcng 	7 8.922.000 th ng/rn2  

3 7<só'tcng_<10 9.189.000 dng/m2  

LA phn lqi thun thu duçrc tü phn kinh doanh thi.rcmg mi trong du 6n, 1y 
=0, vi không thçrc hin kinh doanh thuang mai  trong dir an. 

D.Du Ik'u So .Vavdwsg P OLMt7iBDSNam 2021 Cong anXay Jsosg khssng gsa ban NOAH Thum mini, K/sung gin NOXH.dor 	 1 



L : Lcn thun djnh müc, t& da là 10%, 1y L = 10%. 

SB : Là tng din tIch nhà a; lay SB = 1. VI ta lAy Td là suAt vn d&u ta (m2). 

Ki : He^ so^ tAng, lAy Ki = 1. 

GTGT 5% : Thud suAt thud giá trj gia thng. 

Thay the^ s 65  lieu cüa cong thüc ta có bang Phu 1%lc 1 

STT , 	, 	A 	.. Nha CO SO fang . . 	. 	A. Gia ban lot da . . 	. 	A. Gia ban to: da 
(lam trôn so) 

. Thm vi link 

1 Sá tcng 	5 7.963.725 7.964.000 d6ng/m2  

2 5<stng7 9.814.200 9.815.000 d ng/m2  

3 7<stng10 10.107.900 10.108.000 dng/m2  

H. Phuong pháp xác dnh  giá cho thuê nhà & xã hi: 

Diu 8, Thông tu so^ 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 cüa Bô truâng B6 Xây 
drng. Cu the nhtr sau: 

_____________ 
GiT = 	Vd + L - Tdv 	 B x Ki x (1 +GTGT) 	

12 x STj 12 x (STi x Ki) 

Trong do: 

GiT  : Giá cho thuê 1m2  sir dung can h o^ (hoc can nhà) nhà a xã hi dä hoàn thin 
vic xây dirng ti vi tri thtr i trong 1 tháng (d6ng/m2/tháng). 

Vd : là tng chi ,phI dAu tu xay d%rng cüa dr an phan b cho phAn din tIch sir diing 
nha & xa hôi dé ban, lay bang suât von dâu tu cüa BXD theo Quyet djnh so 44/QD-BXD 
ngày 14/01/2020. 

= Tdxrx(1+r) 
(1 +r)- 1 

0: Duhm So Aa.vdmng1P OLN&iiIIDS Nan, 2021( o.lg vwtLVav dung kh.a.g gic, ban NOXHTh.yel math Kh.,ng gia NO.t7-LJac 	
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Td: là tong chi phi dAu tu xay dirng cüa dr an phân b cho ph.n din tich sü ding 
nha a xA hi, lay bang suât von dau tu cüa BXD theo Quyêt djnh so 44/QD-BXD ngày 
14/01/2020. 

STT Nhà co'sd tang Su1 dâu 1w Td Don vi tinh 

1 Stdng5 6.895.000 dáng/m2  

2 5 < s6 &ng :5 7 8.922.000 d6ng/m2  

3 7< so-  rng_<10 9.189.000 dng/m2  

r: là lãi suit bão toàn v6n du tu (tInh theo näm), 1.y r = 7%; 

n: là so^ näm thu hM vn du tu cüa dr an, 1y n = 15 (näm); 

12: la' s6thangthuenhaâtrong 1 nam; 

B : là chi phi bâo trI cong trInh bInh quãn duçic phán bo^ cho phn din tIch nhà & 
xã hôi &cho thuê (dông/nam); 

Td : LA ph.n lçii thun thu duçic tir ph.n kinh doanh thisong mti trong dir an, 1y 
Td =0, vi không thiic hin kinh doanh thucmg mai  trong du an. 

STi: là din tIch sir dung can h (hoc can nha) nhà a xã hi de^ cho thuê ti vi 
tri thir 1(m2); 

Ki : He^ so^ tang, l.y Ki = 1. 

GTGT = 5% : Thug sut thus giá trj gia tang. 

Thay the so^ lieu cira cong thirc ta có bang Phu 1iic 2 

STT Nhà co'so^ tang Gid cho thuê 
Iôi do 

Giá cho thuê ti do 
('lam trôn so) 

Don vj tmnh 

I So tang 	5 69.598 70.000 d ng/m2  

2 5 <sci tang < 7 90.059 90.000 d ng/m2  

3 7 < s tcng 	10 92.754 93.000 d ng/m2  

Ill. Phtrong pháp xác d1nh giá cho thuê mua nhà & xã hi: 

Diu 9, Thông tu sÔ 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 cüa Bô tnthng Bô Xây 
clirng. Cu the nhu sau: 

GjTM={ 	AiX(Vd+L) 
12x(STMixKi) xKi 

Td 
12xSTi }(1 +GTGT) 

1). flu hen SoXav dungJ QLN&flBDSNan, 2021Cong vwi'Xa.v dung khung goo ban NOXHThuyeI mush KhunggiaNOAll.doc 	
3 



Trong do: 

Gill : Giá cho thuê mua 1 m2  sü ding can h (hoc can nha) nhà ô xA hOi  dã hoãn 
thin vic xay dung ti vi trI thu i trong 1 tháng (d6ng/m2/thang). 

Ai : là ti 16 gila giá trj con li cüa can M (hoc can nhà) nba ô xA hi tai vi tri thir 
I (sau khi dã trr di tiên thanh toán an dâu 20%) so v&i chi phi dâu tu xây drng ban dâu 
cüa can h hoc can nhà thuê mua thr i (A < 1); 

Vd la tong chi ,phi dau tu xây dung cua du an phân bô chophan diên tich su dung 
nha a xa hQl de ban, lay bang suat von dau tix cua BXD theo Quyet dnh so 44/QD-BXD 
ngày 14/01/2020. 

Vd - Tdxrx(1+r) 
- 	(1+r)-1 

Td: là tong chi phi du tu xay dun g cUa dir an phãn b cho phn din tich sir dun 
nhà & xa hOi,  lay bang suât von dâu tu cüa BXD theo Quyêt djnh so 44/QD-BXD ngày 
14/01/2020. 

STT Nhd có soA tang SuE1 dâu 1w Ta Thin vi tmnh 

I So' tcng 	5 6895.000 dng/m2  

2 5 < so' tang 	7 8.922.000 dng/m2  

3 7<s6tng10 9.189.000 dng/m2  

r: là lãi sut báo toãn von du tu (tInh theo näm), ly r = 7%; 

n: là so^ näm thu hi v6n dAu tu cüa du an, l.y n = 05 (nam); 

L: là lçii nhun djnh müc cüa du an tInh theo näm, to-  da là 15% näm tng chi phi 
dâu tu xây dirng phãn din tIch nhà a xâ hi dê cho thuê mua, lay L = 15% (dong/nam); 

Td : La' ph.n lçii nhun thu duçrc tir ph .n kinh doanh thucing mai  trong dir an, ly 
Td =0, vi không thirc hin kinh doanh thucmg mti trong dir an. 

STMj : là din tich sir dung can h (hoc can nha) nhà & xa hi & cho thuê tai  vi 
trI thu i (m2); 

Ki :Hstng,lyKi=1. 

GTGT = 5% Thue^ sut thud giá tri gia tang. 

I): Du hen SoXav dung  QLN& 778 OS Nan, 202/ Cong ,'anLVav thu,g kliung gb ban NOXHThnyei nunh K/n,ng gia NOA1I.doc 	
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Thay the^ so^ 1iu cüa cong thüc ta có bang Phu 1iic 3 

STT Nhà có sá tang GM cho lhuê Gid cho lhuê Dow v/ link 
16i da lôi da (lam trôn 

so)  

I Stcng55 125.898 126.000 d6ng/m2  

2 5 < s6 tdng 	7 162.910 163.000 dng/m2  

3 7<stngI0 167.785 168.000 dng/m2  

.1. 

Dr Du Iwu So Xav dimgJ' QLN& 1TBDSRarn 202/ Cong wviXay dung kining gia ban NOXH\Thuyel moth Khung gin NavHdoc 


