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PHẦN I MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài  

Quá trình đô thị hóa ở thành phố Biên Hòa ngày càng sâu rộng, 

trên địa bàn tp Biên Hòa hiện có 6 cụm công nghiệp lớn nhiều cụm 

công nghiệp và vùng sản xuất đang hoạt động với hơn 400.000 

chuyên gia, cán bộ quản lý và người lao động. Trung bình mỗi năm, 

đội ngũ này sẽ tăng lên hàng chục ngàn người khi các khu công 

nghiệp tại Biên Hòa đang ra sức thu hút thêm nhiều công nhân có tay 

nghề kỹ thuật khắp cả nước, cạnh tranh trực tiếp với các khu công 

nghiệp của các Tỉnh, Thành phố lân cận như: KCN Sóng Thần-TP 

HCM,KCN VSIP I,II-Bình Dương, Cụm KCN Phú Mỹ-Bà rịa Vũng 

Tàu….do đó cần giải quyết được vấn đề nhà ở cho công nhân, đáp 

ứng được nhu cầu tối thiểu của công nhân đảm bảo nơi ăn chốn ở để 

“an cư thì lập nghiệp”, đây là bộ phận có nhu cầu về nhà ở rất lớn. 

Với tốc độ phát triển như hiện nay diện tích đất ở ngày càng bị thu 

hẹp đáng kể, các doanh nghiệp tư nhân đầu tư nhà ở không mặn mà 

với việc đầu tư vào phân khúc nhà ở xã hội vì đòi hỏi vốn lớn, khả 

năng thu hồi vốn chậm, hiệu quả đầu tư không cao, việc tiếp cận vốn 

ngân hàng khó khăn, người lao động phải tự giải quyết chỗ ăn ở, sinh 

hoạt của mình tại các nhà trọ của dân tự xây dựng không theo quy 

hoạch mang tính tự phát gần các khu công nghiệp của thành phố, 

khoảng 70.000 phòng trọ với diện tích trung bình 12-20m2/phòng 

dành cho 2-3 người, các khu nhà trọ này thường là nhà cấp 4, xây 

dựng tại những nơi có giá trị đất thấp tiện nghi sinh hoạt mức tối  

thiểu, an ninh phức tạp, ô nhiễm trầm trọng. Việc ở trong những khu 

nhà như vậy gây không ít khó khăn cho công tác quản lý kiến trúc đô 

thị trật tự xây dựng, tạo áp lực lớn cho công tác quản lý vốn đã tồn 

tại nhiều bất cập, hạn chế mà còn không tạo được tiền đề cho việc 

phát triển công nghiệp hóa bền vững.  
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Xuất phát từ nhu cầu thực tế nên việc nghiên cứu đề tài “Quản 

lý phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Biên Hòa” là cấp 

thiết hiện nay. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Tìm ra các giải pháp tăng quỹ nhà ở xã hội. 

Tăng khả năng tiếp cận với NƠXH giúp các đối tượng xã hội 

ổn định chỗ ở 

Nâng cao chất lượng nhà ở cho đô thị tạo ra cảnh quan văn 

minh hiện đại hơn cho Tp Biên Hòa 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

Xác định thực trạng phát triển NƠXH tại địa bàn Tp Biên Hòa. 

Tìm kiếm và phân tích các yếu tố tác động đến quá trình thực 

hiện các dự án NƠXH trên địa bàn TP Biên Hòa. 

Đề xuất các giải pháp chính sách phát triển quỹ đất, phát triển 

NƠXH, chính sách đầu tư và kiến nghị nhằm thúc đấy phát triển 

NƠXH tại Tp Biên Hòa. 

4. Nội dung nghiên cứu 

Đánh giá tác động của việc gia tăng dân số, ảnh hưởng của đô 

thị hóa đến sự phát triển của NƠXH.  

Nhu cầu về nhà ở hiện nay tại Tp Biên Hòa 

Khả năng tiếp cận, chất lượng nhà ở xã hội , các chủ trương 

chính sách của các cấp chính quyền tại Tp Biên Hòa   

5. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Phân tích điểm mạnh, điểm yếu trong công tác quản lý phát 

triển NƠXH. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý 

phát triển NƠXH 

Khai thác yếu tố cộng đồng trong phát triển NƠXH 

Làm tài liệu tham khảo cho những người làm trong lĩnh vực có 

liên quan để quản lý thực hiện một số đồ án quản lý tương tự 
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6.  Đối tượng nghiên cứu 

Nhà ở xã hội và chính sách quản lý NƠXH tại Tp Biên Hòa 

Công nhân, người có thu nhập thấp và người có công với cách 

mạng tại Tp Biên Hòa 

7. Phạm vi nghiên cứu 

Nhà ở xã hội được nghiên cứu trong đề tài này là nhà ở dành 

cho đối tượng tập trung vào thành phần công nhân, người có thu 

nhập thấp và người có công với cách mạng. 

Về loại hình cung ứng nhà ở xã hội: đề tài chỉ tập trung nghiên 

cứu loại hình nhà chung cư cao trên địa bàn Tp Biên Hòa  

Trong phạm vi địa giới hành chính thành phố Biên Hòa giới 

hạn ở các Phường Bửu Long, Phường Tam Hòa, Phường Quang vinh 

nơi tập trung các khu chung cư xã hội của TP 

8. Phương pháp nghiên cứu 

Các phương pháp chủ yếu được sử dụng trong luận văn là: 

Phương pháp Thống kê, Kế thừa, Thu thập tài liệu có liên quan, Điều 

tra khảo sát, Điền giã, Phương pháp phân tích, tổng hợp. 

9. Cấu trúc luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội 

dung chính của luận văn được chia thành 3 chương: 

Chương I: Tổng quan thực trạng quản lý phát triển NƠXH tại 

Tp Biên Hòa 

Chương II Cơ sở khoa học lý luận khoa học của việc quản lý 

phát triển NƠXH tại TP  Biên Hòa 

Chương III Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác 

quản lý phát triển NƠXH tại Tp Biên Hòa  

PHẦN II NỘI DUNG 

CHƯƠNG I.  TỔNG QUAN THỰC TRẠNG QUẢN LÝ 

PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA 
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1.1 Tổng quan chung  

1.1.1 Khái niệm về nhà ở 

1.1.1.1 Khái niệm  

Theo từ điển Tiếng Việt "nhà" được định nghĩa là: công trình xây 

dựng có mái, có tường vách để ở hay để dùng vào một việc nào đó.  

1.1.1.2 Đặc điểm nhà ở 

1.1.1.3 Phân loại nhà ở 

1.1.1.4 Cung - cầu nhà ở 

1.1.2 Khái niệm về nhà ở xã hội 

1.1.2.1 Khái niệm liên quan đến NƠXH tại Việt Nam 

Nhà ở thương mại chuyển giao thành NƠXH 

Nhà ở tái định cư 

Nhà ở cho người nghèo 

Nhà ở cho người thu nhập thấp 

Nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp 

Nhà ở cho sinh viên 

1.1.2.2 Loại nhà và tiêu chuẩn diện tích NƠXH 

Trường hợp NƠXH là nhà chung cư -Trường hợp NƠXH là 

nhà ở liền kề thấp tầng -Trường hợp NƠXH riêng lẻ do hộ gia đình 

cá nhân đầu tư xây dựng  

1.1.3 Lịch sử hình thành NƠXH 

1.1.4 Tổng quan về NƠXH tại Việt Nam 

1.2 Tổng quan về Thành phố Biên Hòa 

1.2.1 Vị trí và điều kiện tự nhiên 

1.2.1.1 Vị trí địa lý  

1.2.1.2   Khí hậu 

1.2.2 Điều kiện kinh tế xã hội 

1.2.3 Dân số và lao động 

1.2.4 Di tích lịch sử văn hóa  
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1.3  Thực trạng nhà ở trên địa bàn Thành phố Biên Hòa 

Vấn đề nhà ở và đất ở tại thành phố Biên Hòa và các vùng lân 

cận đang diễn ra sôi nổi với hàng trăm khu vực được phân lô bán nền 

hình thành các dự án khu dân cư lớn nhỏ với nhiều sự biến động tăng 

cao, hàng loạt dự án được triển khai và bán khi chưa hoàn thiện hạ 

tầng. Người mua chủ yếu là đầu cơ nên cũng không quan tâm nhiều 

đến các tiện ích đi kèm. Nhiều khu dân cư hình thành nhưng hoang 

vắng không người ở trở thành những khu đất bỏ hoang làm ảnh 

hưởng không nhỏ đến phát triển của địa phương. 

1.4 Thực trạng nhà ở xã hội trên địa bàn TP Biên Hòa 

1.4.1  Thực trạng nhà ở của nhóm đối tượng xã hội 

1.4.2 Thực trạng về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội 

1.4.3 Đánh giá thuận lợi và khó khăn đối với việc xây NƠXH 

 Thuận lợi 

 Số lượng công nhân lao động, công chức, viên chức, học sinh, 

sinh viên trên địa bàn thành phố có nhu cầu nhà ở là rất lớn 

 Các văn bản pháp luật như Luật Nhà ở, Luật Xây dựng và một số 

nghị định thông tư hướng dẫn thi hành tạo điều kiện hành lang pháp 

lý tương đối tốt cho việc triển khai các dự án xây dựng NƠXH 

 Một số doanh nghiệp có lực lượng lao động lớn đã nhận thấy tầm 

quan trọng của việc xây dựng nhà ở cho công nhân vừa để thu hút và 
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giữ chân người lao động lại vừa được nhà nước ưu đãi về thuế, từ đó 

một số nhà đầu tư đã tìm hiểu và đặt vấn đề tham gia đầu tư NƠXH 

 Từng bước đồng bộ hệ thống HTKT, HTXH, tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc lựa chọn quỹ đất đầu tư xây dựng công trình NƠXH  

 Khó Khăn 

 Với đặc điểm là tp công nghiệp có tốc độ đô thị hóa cao, quy mô 

dân số tăng nhanh chủ yếu là gia tăng dân số cơ học vì vậy khó đáp 

ứng nhu cầu nhà ở cho tất cả các đối tượng 

 Vốn đầu tư lớn, các chính sách pháp luật về NƠXH chưa đồng 

bộ còn nhiều bất cập chồng chéo không thực hiện được như thực tế 

 Do nguồn lực của Nhà nước còn hạn chế nên việc phát triển nhà 

ở xã hội phải phát huy, huy động từ nhiều nguồn lực khác nhau.  

1.5 Đặc điểm của Thành phố Biên Hòa và những yếu tố ảnh 

hưởng đến đầu tư phát triển NƠXH 

Bên cạnh việc chịu ảnh hưởng của những nhân tố trên, đầu tư 

phát triển nhà ở tại Thành phố Biên Hòa còn chịu sự tác động của 

các yếu tố cụ thể khác xuất phát từ đặc điểm của một thành phố tiên 

phong trong lĩnh vực công nghiệp một trung tâm kinh tế – trung tâm 

công nghiệp quan trọng của cả nước 

1.5.1 Yếu tố kinh tế xã hội 

1.5.2 Yếu tố điều kiện tự nhiên 

1.5.3 Yếu tố cung cầu xã hội 

1.6 Thực trạng quản lý phát triển NƠXH tại Tp Biên Hòa 

1.6.1 Chính sách về phát triển nhà ở xã hội 

Trong thời gian qua Tỉnh Đồng Nai đã có những chính sách quản 

lý phát triển NƠXH, tuy nhiên hiện nay tp Biên Hòa vẫn chưa có đề 

xuất riêng để phục vụ công tác quản lý, quy hoạch, phát triển NƠXH, 

chủ yếu là thực hiện theo các văn bản, Nghị định số 100/2015/NĐ-

CP, Thông tư 20/2016/TT-BXD về phát triển và quản lý NƠXH 
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1.6.2 Quy hoạch & kế hoạch phát triển NƠXH 

1.6.2.1 Tại Tỉnh Đồng Nai 

1.6.2.2    Tại Tp Biên Hòa 

1.6.3 Tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về quản lý NƠXH 

1.6.4  Quản lý chất lượng NƠXH 

1.6.4.1 Quy mô, chất lượng xây dựng nhà ở cho các đối tượng  

1.6.4.2 Công tác quản lý, vận hành, khai thác NƠXH 

 Đối với các công trình thuộc vốn đầu tư nhà nước các chung cư 

xã hội đều được thành phố giao cho công ty CP Kinh Dooanh Nhà 

Đồng Nai trực tiếp quản lý, vận hành, có trách nhiệm tiếp nhận ý 

kiến lên kế hoạch sửa chữa, duy tu, bảo trì Chung cư trước khi thông 

qua sở Xây dựng để phê duyệt ngân sách. 

1.7 Đánh giá chung thực trạng quản lý phát triển NƠXH tại 

Thành phố Biên Hòa 

 Chất lượng NƠXH tại Tp Biên Hòa đã được cải thiện đáng kể. 

Nếu trước đây NƠXH chủ yếu là nhà cấp 4, tường xây, mái tôn, nên 

gạch hoa, nhà riêng biệt theo từng hộ, thì hiện nay Tp Biên Hòa thì 

hiện nay tại Biên Hòa đã có nhiều khu nhà xã hội là nhà chung cư 

cao tầng, có thang máy, bãi xe...Nhà chung cư còn được chia theo 

nhiều loại diện tích từ 45-70m2 phù hợp với nhu cầu đa dạng của 

nhiều đối tượng.  

Thực trạng NƠXH ở Tp Biên Hòa hiện nay vấn đề không chỉ 

nằm ở tình trạng thiếu hụt nhà ở mà còn rất nhiều vấn đề tồn đọng 

đối với những dự án NƠXH đã và đang được thực hiện như : Chất 

lượng NƠXH chưa đảm bảo,ít được quan tâm bảo trì; chính sách NN 

hỗ trợ các đối tượng chưa hợp lý; yêu tố thẩm mỹ của công trình còn 

hạn chế, chưa có điểm nhấn và nét đặc trưng của từng khu NƠXH.  

1.8 Các công trình nghiên cứu liên quan 

KẾT LUẬN CHƯƠNG I 
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 Tổng quát khái niệm về NƠXH có nhiều định nghĩa khác nhau, 

và chia làm 3 loại hình chính là NƠXH chung cư, NƠXH liền kề 

thấp tầng, NƠXH do cá nhân hộ gia đình tự đầu tư xây dựng 

 Đánh giá tình hình cấp thiết của NƠXH trong giai đoạn hiện 

nay. Tìm hiểu lịch sử quá trình hình thành NƠXH trên thế giới và tại 

Việt Nam. Các nhu cầu và thực trạng tại thành phố Biên Hòa. Phân 

loại tìm hiểu các loại hình NƠXH theo nhóm đối tượng xã hội. Đánh 

giá về điều kiện tự nhiên, đặc điểm về kinh tế, văn hóa, xã hội. 

 Việc bùng nổ các khu nhà trọ như hiện nay mà không có quy 

hoạch, định hướng đã gây ra nhiều khó khăn cho công tác quản lý 

xây dựng, cấp phép, thanh tra kiểm tra xây dựng.  

CHƯƠNG II CƠ SỞ KHOA HỌC LÝ LUẬN KHOA HỌC CỦA 

VIỆC QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN NƠXH TẠI TP BIÊN HÒA 

2.1 Cơ sở lý luận quản lý phát triển nhà ở xã hội 

2.1.1 Vai trò của nhà ở xã hội 

2.1.1.1 Góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội 

2.1.1.2 Phát triển NƠXH góp phần kích cầu đầu tư thông 

qua việc  

2.1.1.3  Góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước và 

bình ổn thị trường bất động sản 

2.1.1.4 Góp phần nâng cao đời sống của người dân 

2.1.2 Chính sách quản lý phát triển nhà ở xã hội 

2.2 Cơ sở pháp lý quản lý phát triển nhà ở xã hội 

2.2.1 Hệ thống văn bản pháp lý;nghị định thông tư hướng 

dẫn thi hành; quy chuẩn; tiêu chuẩn áp dụng 

2.2.2 Định hướng phát triển không gian đô thị Tp Biên Hòa 

 Tỉnh và thành phố đã tập trung thực hiện quy hoạch đầu tư xây 

dựng, nâng cấp và mở rộng hệ thống HTKT-HTXH, đang chuyển đổi 
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chức năng KCN Biên Hòa I thành trung tâm tài chính thương mại 

cấp vùng, cù lao Hiệp Hòa được bảo tồn với vai trò “lá phổi xanh” 

của TP, đẩy nhanh xây dựng như các con đường ven sông Đồng Nai, 

sông Cái và các con đường huyết mạch để giảm bớt ùn tắc giao 

thông và trung tâm hành chính thương mại TP Biên Hòa.Dự kiến 

Khu Trung tâm hành chính Tỉnh sẽ được quy hoạch đầu tư xây dựng 

tại Khu công nghiệp Biên Hòa I (TP. Biên Hoà) sau khi khu này 

chuyển đổi công năng. 

2.3 Các yếu tố cơ bản tác động đến quản lý phát triển nhà ở 

Cũng như các hoạt động đầu tư phát triển khác, đầu tư phát triển 

nhà ở cũng chịu sự tác động của nhiều nhân tố,sự thay đổi của các 

nhân tố này lúc tác động tiêu cực nhưng cũng có lúc tác động tích 

cực đến hoạt động đầu tư. Có thể kể đến những nhân tố cơ bản sau: 

 Lãi suất 

 Tỷ suất lợi nhuận bình quân.  

 Chu kỳ kinh doanh  

Ngoài ra còn nhiều nhân tố bên trong khác như: Quan điểm về 

quản lý đất đai trong nền kinh tế thị trường của nhà nước, Chính 

sách về bồi thường giải phóng mb, tái định cư để thực hiện 

DA.Chính sách về nhà ở của NN 

2.4  Dự báo nhu cầu nhà ở 

 
Bảng 1.1 Tình trạng nhà ở hiện tại (Nguồn tác giả) 

 

14%, 

26,7%
59,3%

Có nhà tại Biên 

Hòa

Ở chung với 

GĐ

Ở nhà thuê, 

phòng trọ
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51%

34%

15%

Thuê

Thuê
mua
Mua

25%

57%

18% Chung cư >9tầng

Chung cư <9tầng

Nhà liên kề 1-2 

tầng

Bảng 1.2 Nhu cầu về NƠXH ( Nguồn: Tác giả) 

Bảng 1.3 Loại hình NƠXH mong muốn ( Nguồn: Tác giả) 

Bảng 1.4 Quy mô căn hộ mong muốn ( Nguồn: Tác giả) Bảng 1.6 

Bảng 1.5 Khả năng tài chính của đối tượng ( Nguồn: Tác giả)  

Hạng mục Tổng % 

Nhà chung cư cao từ 9 tầng trở 

lên 
37 24,6 

82%

18%

Có nhu cầu

Không khu cầu

29%

23%

35%

13%

25-40 M2

41-55 M2

56-70 M2

71-90 M2
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Bảng 1.6 Nhu cầu và thực tế tại các chung cư điển hình tại 

TP Biên Hòa ( Nguồn: Tác giả) 

2.5 Chính sách của nhà nước 

2.5.1 Định hướng phát triển nhà ở xã hội. 

2.6 Kinh nghiệm quản lý phát triển nhà ở xã hội trong và 

ngoài nước 

2.6.1 Quản lý phát triển NƠXH một số nước trên thế giới 

2.6.1.1 Tại Singapore 

2.6.1.2 Tại Hàn Quốc 

2.6.1.3 Tại Hoa Kỳ 

2.6.1.4 Những điểm chung của các quốc gia 

2.6.2 Quản lý phát triển NƠXH tại Việt Nam 

2.6.2.1 Tại Thành Phố Hà Nội 

2.6.2.2  Tại thành phố Đà Nẵng 

2.6.2.3 Tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Nhà chung cư dưới 9 tầng 86 57,4 

Nhà liền kề 1 đến 2 tầng 27 18 

Tổng 150 100 

51.9

34.6

13.5

21

49

30

0

50 50

10

64

26

17

32

51

20-55 m2 56-70 m2 >70 m2

Nhu cầu thực tế CC A1-A2 CC B1-B2 CC A4 CC A5
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2.6.2.4 Những bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam và 

Thành phố Biên Hòa 

Một là, Nhà nước chủ động tham gia đầu tư cung cấp các loại 

nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở xã hội… để tạo cung đa 

dạng cho thị trường, đồng thời chủ động bình ổn giá cả thị trường. 

Hai là, nhà nước nên ban hành các quy định về tiêu chuẩn nhà ở, 

quản lý kiến trúc nhà ở. 

Ba là, Thị trường nhà cho thuê ở Việt Nam tuy đã hình thành 

nhưng rất yếu kém nên cần có các ưu đãi để khuyến khích tư nhân  

Bốn là, Cần thiết phải xây dựng hệ thống tài chính nhà ở như quỹ 

tiết kiệm nhà ở để tạo điều kiện cho đông đảo người dân có cơ hội 

tạo lập nhà ở cho mình.  

Năm là, Nhà nước nên chịu trách nhiệm thu hồi đất, sau đó cung 

cấp cho các đơn vị thực hiện.  

Sáu là, đối với các doanh nghiệp kinh doanh nhà ở: Quy định các 

doanh nghiệp kinh doanh nhà ở phải dành ít nhất 30% quỹ đất phục 

vụ cho nhu cầu xây NƠXH và tăng hệ số sử dụng đất cho NƠXH 

KẾT LUẬN CHƯƠNG II 

Việc quản lý phát triển NƠXH trong giai đoạn hiện nay là rất 

quan trọng đối với Thành phố Biên Hòa nói riêng và Tỉnh Đồng Nai 

nói chung. Với mục đích hiểu rõ được bản chất của nội dung quản lý 

phát triển NƠXH. Trong chương này luận văn tập trung phân tích 

các nội dung chính sau: 

- Phân tích cơ sở pháp lý, quản lý NƠXH 

- Phân tích hệ thống cơ sở lý luận liên quan đến NƠXH 

- Phân tích các yếu tố tác động đến quản lý phát triển NƠXH 

- Phân tích dự báo cung cầu NƠXH  

- Phân tích kinh nghiệm quản lý NƠXH trong và ngoài nước 
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CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO 

HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ 

HỘI TẠI TP BIÊN HÒA 

3.1  Quan điểm, nguyên tắc và mục tiêu quản lý 

3.1.1 Quan điểm và nguyên tắc 

NƠXH là một phần không tách rời của quá trình phát triển đô 

thị. An cư thì mới lập nghiệp, chính vì vậy mỗi con người khi có một 

nơi trú ngụ thì mới ổn định để làm việc góp phần phát triển kinh tế, 

xã hội, đáp ứng nhu cầu bức xúc về nhà ở của đa số tầng lớp nhân 

dân lao động tại các đô thị trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại 

hóa đất nước. NƠXH được đầu tư xây dựng từ mọi nguồn vốn phải 

đảm bảo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn của NN, phải đảm bảo chất 

lượng sử dụng lâu dài nhưng trên cơ sở tiết kiệm, sử dụng vật liệu 

trong nước, thân thiện môi trường, diện tích căn hộ vừa phải để các 

đối tượng được phục vụ dễ dàng tiếp cận. 

Điều quan trọng của việc phát triển NƠXH là "Hướng về người 

dân" chứ không phải là "Hướng về nhà ở". 

Phát triển NƠXH phải được tiếp cận một cách tổng thể trọn vẹn, 

liền mạch theo chuỗi sản xuất và phải được đa dạng hóa phù hợp với 

thị trường rộng khắp trong cả nước. 

Phát triển NƠXH phải đi trước, là yếu tố tạo lập các khu nhà ở, 

khu đô thị mới; Phát triển NƠXH cho người lao động phải đi đồng 

bộ với việc tạo lập các khu công nghiệp, khu kinh tế. 

Chính sách phát triển NƠXH gồm 3 ưu tiên chính: 

Phát triển NƠXH theo công thức: Phát triển NƠXH = Hành lang 

pháp lý + Mô hình phát triển NƠXH và Hệ thống kết cấu hạ tầng có 

liên quan + Dự án đầu tư xây dựng NƠXH.   

3.1.2 Mục tiêu quản lý 
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NƠXH phải bảo đảm hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, kiên cố, 

chất lượng, đúng thiết kế kỹ thuật.  

Khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai 

Ưu tiên phát triển NƠXH dành cho các đối tượng cán bộ, công 

nhân, viên chức, nhà ở kể cả nhà trọ  

3.2 Đề xuất các nhóm giải pháp 

3.2.1 Giải pháp về quy hoạch 

Việc quy hoạch NƠXH cần phải được tính toán phù hợp với định 

hướng phát triển của thành phố, được thể hiện trong quy hoạch sử 

dụng đất của mỗi địa phương và phù hợp với quy hoạch tổng thể phát 

triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển giao thông.  

Khi thực hiện cần phải định hướng được đối tượng hưởng lợi từ 

dự án và tiến hành phân chia đối tượng theo khu vực. Từ đó mới có 

cơ sở để xác định quy mô, vị trí phù hợp. 

Vị trí xây dựng các khu nhà phải phù hợp với điều kiện sinh 

hoạt, làm việc của người dân. Quỹ đất dành cho xây dựng các khu 

chung cư nên được quy hoạch tại một số vị trí thuận lợi như: gần khu 

công nghiệp, trường học, bệnh viện…  

Tại khu vực nội thành, việc xây dựng NƠXH thường gặp nhiều 

khó khăn do quỹ đất còn quá ít. Quy hoạch, cần tiết kiệm diện tích 

xây dựng các khu ở, đưa mật độ xây dựng lên mức tối đa có thể được 

để vừa đảm bảo nhu cầu sinh hoạt vừa phải tạo được cảnh quan môi 

trường hài hòa đối với môi trường xung quanh. Quy hoạch tổng thể 

kiến trúc cần đơn giản tránh rườm rà, tận dụng tối đa năng lượng tự 

nhiên như: ánh sáng, gió…nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí 

quản lý qua đó, giảm chi phí sử dụng cho người dân.  

Việc xây dựng các khu đô thị cao cấp cần phải xây dựng các khu 

nhà ở xã hội xen lẫn, việc xây dựng xen lẫn như vậy sẽ giúp điều hòa 
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tối đa lợi ích giảm chênh lệch mức hưởng thụ giữa khu vực giàu và 

nghèo, giảm những hệ lụy xấu cho xã hội… 

Đẩy nhanh việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết 

các khu chung cư NƠXH trên cơ sở quy hoạch chung đô thị đã được 

phê duyệt. 

3.2.2 Giải pháp về tài chính 

Tận dụng tối đa các nguồn vốn hỗ trợ từ NN và người dân để đầu 

tư xây dựng nhà ở. Ưu tiên dành kinh phí từ ngân sách để tập trung 

đầu tư phát triển NƠXH, đồng thời có các biện pháp chống tham 

nhũng, tránh lãng phí, thất thoát trong quá trình thực hiện. 

Huy động vốn từ các doanh nghiệp tự bỏ vốn kinh doanh bất 

động sản; hỗ trợ các đối tượng xã hội với lãi suất ưu đãi để người dân 

vay tiền mua nhà để ổn định chỗ ở và thế chấp bằng chính căn nhà 

đó, hỗ trợ các doanh nghiệp vay vốn để đầu tư phát triển hạ tầng và 

xây dựng nhà ở. 

Đối với quỹ nhà đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách, 

thực hiện bán cho các đối tượng theo hai hình thức mua và thuê mua. 

Nguồn vốn thu được sau khi bán, cho thuê mua NƠXH cần lên kế 

hoạch sử dụng để tái đầu tư nhà ở xã hội. 

Thực hiện cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng kết nối đối với các dự án 

NƠXH trên địa bàn thành phố. 

Kéo dài thêm thời gian miễn giảm các loại thuế, phí như 

3.2.3 Giải pháp cơ chế , chính sách 

Tăng cường năng lực quản lý của cán bộ, công chức quản lý nhà 

nước về nhà ở xã hội. Kiện toàn bộ máy quản lý, tinh giản biên chế 

và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

Phân cấp việc quản lý và phát triển nhà cho các Phường, xã để 

quản lý hiệu quả hơn.  



16 

 

Thường xuyên thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo 

trong quản lý và sử dụng, các trường hợp vi phạm phải kiên quyết 

thu hồi và có kế hoạch quản lý, sử dụng, tránh thu hồi xong lại để 

hoang hóa lãng phí hơn khi chưa thu hồi. 

3.2.4 Giải pháp huy động cộng đồng trong tham gia quản lý 

phát triển NƠXH 

Sơ đồ  3.1 Giải pháp sự tham gia của cộng đồng( Mô hình nhà ở phân tán) 

Sơ đồ 3.2 Giải pháp sự tham gia của cộng đồng( Mô hình nhà ở tập trung) 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG III 

Từ thực trạng và cơ sở khoa học về quản lý phát triển NƠXH 

được trình bày tại các chương trên, nội dung chương III đã đưa ra các 

đề xuất, các nhóm giải pháp tập trung vào: 

 -Trình bày những quan điểm, nguyên tắc và mục tiêu của 

quản lý phát triển NƠXH trên địa bàn thành phố Biên Hòa, đưa ra 

điều cốt lõi của phát triển NƠXH là “Hướng về người dân” chứ 

không phải “Hướng về nhà ở” 

 -Thực hiện xã hội hóa trong giải quyết vấn đề nhà ở cho 

người lao động, quản lý phát triển NƠXH phải đảm bảo lợi ích hài 

hòa giữa người cung ứng dịch vụ, người sử dụng và xã hội. Tăng 

cường vai trò của NN trong quản lý phát triển NƠXH. 

 -Trình bày 04 nhóm giải pháp bao gồm: Giải pháp về quy 

hoạch, Giải pháp về tài chính, Giải pháp về cơ chế - chính sách, Giải 

pháp huy động cộng đồng. 

 -Trình bày vai trò quan trọng của cộng đồng trong tham gia 

quản lý quy hoạch phát triển NƠXH theo phương châm “Dân biết, 

Dân làm, Dân bàn, Dân kiểm tra”. Từ đó nhận thấy rằng giải pháp 

này nếu được quán triệt và thực hiện tốt sẽ tạo ra được sự nề nếp, tạo 

sự đồng thuận cao, tham gia tích cực của nhân dân trong thực hiện 

nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

PHẦN III: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Quản lý phát triển NƠXH là một trong những nội dung quan 

trọng có vai trò rất lớn đến sự phát triển bền vững của Tp. Cùng với 

sự nghiệp CNH-HĐH kéo theo đó là nhiều vấn đề phát sinh cũng 
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xuất hiện, trong đó vấn đề giải quyết nhu cầu về nhà ở của một bộ 

phận dân cư thuộc các đối tượng được NN ưu tiên đáp ứng nhu cầu 

về nhà ở theo Luật nhà ở rất cần có những giải pháp để giải quyết.  

Bắt nguồn từ thực trạng quản lý NƠXH Tp Biên Hòa, kết quả NC đề 

tài đã phân tích tổng quát đưa ra một số giải pháp cụ thể để tham 

khảo, góp phần vào việc phát triển NƠXH, cải thiện chỗ ở cho người 

dân. 

*Từ giải pháp về chính quyền đến giải pháp nâng cao nhận thức 

của người dân về chủ trương, pháp luật quy định về vấn đề quản lý 

đúng đối tượng sử dụng gây ra nhiều hệ lụy cho xh, ngoài việc gây ra 

sự phân cấp trong xh còn gây khó khăn trong quá trình quản lý an 

ninh trật tự khu vực , thất thoát ngân sách nhà nước 

*Các DA quy hoạch treo gây sự hoang mang trông chờ của một 

bộ phận người dân cần có nhà ở để ổn định cuộc sống, ngoài ra gây 

tình trạng lãng phí quỹ đất, lãng phí ngân sách, kèm theo đó là sai 

lệch qh đô thị gây mất mỹ quan thành phố khó khan trong việc quy 

hoạch nâng cấp đô thị về sau. 

*Thực hiện xã hội hóa trong giải quyết vấn đề nhà ở cho người 

lao động, quản lý phát triển NƠXH phải đảm bảo lợi ích hài hòa giữa 

người cung ứng dịch vụ, người sử dụng và xã hội. Tăng cường vai 

trò của NN trong quản lý phát triển NƠXH nhằm thực hiện quyền về 

nhà ở. quản lý NƠXH đảm bảo tính hệ thống đồng bộ, kết hợp quản 

lý NƠXH với vấn đề an sinh xã hội. 

Nhìn chung, các chính sách về NƠXH của Tp Biên Hòa phần lớn 

là cụ thể hóa các chính sách của Trung ương, đều theo hướng dẫn tại 

các nghị định của Chính phủ và thông tư Bộ Xây dựng được triển 

khai kịp thời đến người dân, nhanh chóng được tiếp cận. Bên cạnh 

đó vấn đề về quản lý phát triển NƠXH thực tế chỉ dừng lại ở mức đề 

xuất mô hình quy hoạch, kiến trúc nhà…theo lý thuyết và kinh 



19 

 

nghiệm thế giới chứ chưa cân nhắc đến các yếu tố đặc trưng của từng 

địa phương. 

Giải quyết vấn đề NƠXH tại Biên Hòa là trách nhiệm của mọi 

cấp, mọi ngành, mọi tổ chức và cá nhân trong toàn thành phố, đặt 

dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng bộ và Chính quyền, có lộ trình 

và bước đi phù hợp với trình độ phát triển của thành phố trong từng 

giai đoạn. Cần có sự thống nhất, đoàn kết nhất trí cao, đồng sức đồng 

lòng của nhân dân thành phố xây dựng thành phố đáng sống, một Tp 

văn minh, hiện đại 

2.  Kiến nghị 

Nhà nước đóng vai trò chủ đạo trong việc phát triển NƠXH, cần 

nghiên cứu ban hành nhiều cơ chế chính sách ưu đãi đặc thù nhằm 

thu hút các nhà đầu tư ngoài quốc doanh tham gia, giảm gánh nặng 

cho ngân sách ví dụ phát triển mô hình liên kết đầu tư giữa doanh 

nghiệp và đối tượng thu nhập thấp.  

Khuyến khích, tạo điều kiện cho cho dòng nhà ở phi chính thức 

do các chủ đất tư nhân xây dựng ở các khu dân cư hiện hữu phù hợp 

quy hoạch khu dân cư tại các vùng ven đô thị. 

Thành lập một đơn vị chuyên trách riêng biệt giúp quản lý, khai 

thác vận hành; huy động các nguồn vốn khác trong xã hội;tuyên 

truyền phổ biến; là cầu nối giữa DN, người sử dụng và chính quyền 

địa phương, tư vấn về các vấn đề NƠXH. 

Đơn giản hóa các thủ tục xin cấp phép xây dựng NƠXH,  hỗ trợ 

giải phóng mặt bằng , tạo quỹ đất cho các doanh nghiệp tiến hành 

đầu tư 

Trước khi đầu tư NƠXH cần phải tiến hành khảo sát nhu cầu 

nguyện vọng của cộng đồng nhất là các đối tượng NƠXH hướng đến 

và các đối tượng khu vực lân cận dự án 
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Thúc đẩy việc xây dựng các cộng đồng năng động, gắn kết để 

người dân có thể hòa hợp và tương tác với nhau,truyền cảm hứng và 

hợp tác với nhau tạo thành một cộng đồng vững mạnh, tăng cường 

mối quan hệ gia đình,  

Cho xây dựng các khu chung cư thương mại trên nền đất dành 

cho NƠXH nhưng yêu cầu giao lại một phần diện tích sàn thích hợp 

cho NƠXH, việc CĐT xây dựng các NƠTM, NƠCC kết hợp với 

NƠXH trong cùng một dự án như vây giúp đảm bảo chất lượng công 

trình NƠXH và các hạng mục phụ trợ khác, giảm tối đa sự chênh 

lệch lợi ích giữa các bên. 

Rà soát sớm phát hiện sai phạm  và yêu cầu chủ đầu tư thực hiện 

đúng quy định 20% quỹ đất của dự án dành cho NƠXH.  Xây dựng 

cơ chế ràng buộc đối với các Doanh nghiệp sản xuất, chủ đầu tư phát 

triển KCN trong việc cam kết về đảm bảo chỗ ở cho lực lượng lao 

động khi muốn thành lập hoặc mở rộng quy mô. 

Giảm thiểu nạn quy hoạch treo (nếu quy hoạch quá 5 năm không 

thực hiện thì cần “gỡ” điều chỉnh quy hoạch và việc điều chỉnh ”gỡ” 

quy hoạch phải công khai cho dân biết./  
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