
 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
___________ 

Số: 67/2009/QĐ-TTg 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

_________________________ 
Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2009 

  
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người  
có thu nhập thấp tại khu vực đô thị 

_____________ 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ; 
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Quy định chung  
1. Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng nhà 

ở để bán (trả tiền một lần hoặc trả góp), cho thuê, cho thuê mua đối với người có thu 
nhập thấp tại khu vực đô thị (sau đây gọi chung là nhà ở thu nhập thấp) theo phương 
thức xã hội hoá. 

2. Chủ đầu tư các dự án nhà ở thu nhập thấp được hưởng các ưu đãi về đất đai, 
thuế, tín dụng và các ưu đãi khác theo quy định tại Quyết định này. 

3. Việc đầu tư xây dựng nhà ở thu nhập thấp phải gắn với quy hoạch phát triển 
đô thị, đồng thời phải căn cứ nhu cầu thực tế, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của 
đất nước, tình hình đặc điểm của từng địa phương; được tổ chức quản lý đầu tư xây 
dựng đúng quy định, bảo đảm chất lượng công trình xây dựng, quản lý sử dụng có hiệu 
quả; thực hiện công khai, minh bạch, tránh thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Các dự án nhà 
ở thu nhập thấp được phát triển hài hoà với các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị 
mới nhằm bảo đảm cho người có thu nhập thấp được hưởng các lợi ích từ phúc lợi 
công cộng và hạ tầng xã hội của khu vực đô thị. 

4. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt 
là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) rà soát, điều chỉnh hoặc bổ sung quy hoạch chung, quy 
hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương để tạo 
quỹ đất xây dựng nhà ở thu nhập thấp; đồng thời phải xác định chỉ tiêu phát triển nhà ở 
thu nhập thấp là một trong những chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương; chỉ tiêu này phải được xây dựng hàng năm, từng thời kỳ, phù hợp 
với điều kiện kinh tế - xã hội, đặc điểm của từng địa phương và phải được tổ chức thực 
hiện, quy định chế độ trách nhiệm. 

Điều 2. Cơ chế thực hiện dự án nhà ở thu nhập thấp  
1. Nhà ở thu nhập thấp quy định tại Quyết định này là loại nhà ở do các doanh 

nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đầu tư bằng nguồn vốn tự huy động. Chủ đầu tư 
dự án nhà ở thu nhập thấp được hưởng các cơ chế ưu đãi theo quy định tại Điều 5 
Quyết định này. 



 

 

2. Chủ đầu tư dự án nhà ở thu nhập thấp được xác định như sau:  
a) Trường hợp nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án nhà ở thương mại, khu đô 

thị mới thì phải dành một phần quỹ đất trong phạm vi dự án nhà ở thương mại, khu đô 
thị mới đó theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định này để đầu tư xây dựng nhà ở 
thu nhập thấp, đồng thời đảm nhận làm chủ đầu tư dự án nhà ở thu nhập thấp đó; 

b) Trường hợp nhà đầu tư đã có quỹ đất sạch (đã có quyền sử dụng đất theo 
quy định của pháp luật) đăng ký đầu tư xây dựng nhà ở thu nhập thấp thì nhà đầu tư đó 
là chủ đầu tư dự án; 

c) Trường hợp nhà đầu tư được Nhà nước giao đất để đầu tư xây dựng nhà ở 
thu nhập thấp để cho thuê, cho thuê mua thì nhà đầu tư đó là chủ đầu tư dự án. 

3. Chủ đầu tư dự án nhà ở thu nhập thấp được kinh doanh theo phương thức 
bán (trả một lần hoặc trả góp), cho thuê, cho thuê mua cho người có thu nhập thấp, khó 
khăn về nhà ở quy định tại Điều 6 Quyết định này. 

Điều 3. Quỹ đất dành để xây dựng nhà ở thu nhập thấp 
1. Quỹ đất dành để xây dựng nhà ở thu nhập thấp được bố trí trong quy hoạch 

các dự án nhà ở thương mại, đô thị mới hoặc bố trí riêng phù hợp với quy định tại 
khoản 3 Điều 1 Quyết định này. 

2. Chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại có quy mô từ 10 ha trở lên và dự án khu 
đô thị mới trên địa bàn, phải dành tỷ lệ diện tích đất tối thiểu là 20% diện tích đất ở của 
dự án đó để đầu tư xây dựng nhà ở thu nhập thấp (tỷ lệ diện tích đất xây dựng nhà ở 
thu nhập thấp của từng dự án nhà ở thương mại hoặc khu đô thị mới phải được xác 
định trong quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt). 

3. Đối với các địa phương còn quỹ đất 20% dành xây dựng nhà ở xã hội tại các 
dự án nhà ở thương mại, dự án khu đô thị mới thì giao quỹ đất này cho chủ đầu tư dự 
án đó để đầu tư xây dựng nhà ở thu nhập thấp. Trường hợp chủ đầu tư dự án không 
thực hiện thì Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao cho nhà đầu tư khác đầu tư xây dựng nhà 
ở thu nhập thấp để cho thuê hoặc thuê mua. 

Điều 4. Tiêu chuẩn thiết kế, giá bán, cho thuê, thuê mua nhà ở thu nhập 
thấp 

1. Nhà ở thu nhập thấp là loại nhà ở căn hộ chung cư, có diện tích căn hộ tối đa 
không quá 70m2; chỉ tiêu xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo Quy chuẩn xây 
dựng hiện hành. Các dự án nhà ở thu nhập thấp được điều chỉnh tăng mật độ xây 
dựng và hệ số sử dụng đất lên 1,5 lần so với Quy chuẩn quy hoạch xây dựng hiện 
hành, không khống chế số tầng, phù hợp với quy hoạch xây dựng do cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt. 

2. Giá bán nhà ở thu nhập thấp do chủ đầu tư dự án xây dựng theo nguyên tắc 
tính đủ chi phí để thu hồi vốn đầu tư xây dựng, kể cả lãi vay (nếu có) và lợi nhuận định 
mức tối đa là 10% chi phí đầu tư; không tính các khoản ưu đãi của Nhà nước vào giá 
bán nhà ở. 

3. Giá cho thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp do chủ đầu tư dự án xây dựng 
theo nguyên tắc tính đủ chi phí để thu hồi vốn đầu tư xây dựng, kể cả lãi vay (nếu có), 
chi phí quản lý, vận hành và lợi nhuận định mức tối đa là 10% chi phí đầu tư; không 
tính các khoản ưu đãi của Nhà nước vào giá thuê, thuê mua nhà ở; thời hạn thu hồi vốn 
tối thiểu là 20 năm. 

4. Trường hợp mua trả góp và thuê mua nhà ở thu nhập thấp thì người mua, 
thuê mua nhà ở nộp tiền lần đầu không quá 20% giá nhà ở, trừ trường hợp người mua, 



 

 

thuê mua có thoả thuận khác với bên bán. Thời hạn trả góp, thuê mua do bên bán, bên 
mua, thuê mua tự thoả thuận, nhưng tối thiểu là 10 năm. 

5. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định giá bán, giá 
thuê, thuê mua và kiểm tra chặt chẽ việc bán, cho thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp 
trên phạm vi địa bàn. 

Điều 5. Ưu đãi đầu tư đối với chủ đầu tư dự án nhà ở thu nhập thấp  
1. Nhà đầu tư có nhu cầu tham gia đầu tư xây dựng dự án nhà ở thu nhập thấp 

thực hiện đăng ký với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh để được hưởng các ưu đãi đầu tư quy 
định tại khoản 2 Điều này. 

2. Chủ đầu tư các dự án nhà ở thu nhập thấp được hưởng các cơ chế ưu đãi 
sau đây:  

a) Được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong phạm vi dự án; 
b) Được áp dụng thuế suất ưu đãi thuế giá trị gia tăng ở mức cao nhất (thuế suất 

0%); 
c) Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm, kể từ khi có thu nhập 

chịu thuế và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 5 năm tiếp theo và được áp 
dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian hoạt động; 

d) Được hỗ trợ tín dụng đầu tư từ các nguồn: 
- Vay vốn tín dụng ưu đãi hoặc bù lãi suất theo quy định; 
- Vay từ Quỹ phát triển nhà ở của địa phương và các nguồn vốn vay ưu đãi khác 

(nếu có); 
- Được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ lãi vay 

(tuỳ theo khả năng ngân sách của từng địa phương). 
đ) Được cung cấp miễn phí các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình về nhà ở cũng 

như các tiến bộ khoa học kỹ thuật về thi công, xây lắp nhằm giảm giá thành xây dựng 
công trình; được áp dụng hình thức tự thực hiện nếu có đủ năng lực theo quy định của 
pháp luật hoặc chỉ định thầu đối với các hợp đồng tư vấn, thi công xây lắp và mua sắm 
thiết bị; 

e) Được Nhà nước hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào dự án (giao 
thông, cấp điện, cấp thoát nước). 

Điều 6. Các đối tượng, điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập 
thấp  

1. Các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp, gồm cán bộ, 
công chức, viên chức, lực lượng vũ trang hưởng lương từ ngân sách nhà nước và 
người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị. 

2. Điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp 
Người được mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp phải đáp ứng đủ các điều 

kiện sau đây:  
a) Chưa có nhà ở hoặc có nhà ở nhưng diện tích bình quân dưới 5m2/người; 
b) Chưa được Nhà nước hỗ trợ về nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức; 
c) Đối với các trường hợp mua và thuê mua nhà ở thu nhập thấp thì phải có hộ 

khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có 
dự án; 

d) Có mức thu nhập thấp, không có khả năng tự cải thiện chỗ ở. 



 

 

3. Người mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp được vay vốn từ các ngân hàng 
thương mại có hỗ trợ của Nhà nước về lãi suất để trả một lần, trả góp tiền mua, thuê 
mua nhà ở. 

Điều 7. Trình tự, thủ tục xác định đối tượng và thực hiện việc mua, thuê, 
thuê mua nhà ở thu nhập thấp. 

Trình tự, thủ tục xác định về đối tượng, điều kiện và thực hiện việc mua, thuê, 
thuê mua nhà ở thu nhập thấp thực hiện như sau:  

1. Người có nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp phải làm đơn có 
xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi làm việc về đối tượng, mức thu nhập và của Uỷ ban 
nhân dân cấp phường nơi cư trú về hoàn cảnh và thực trạng về nhà ở. Sau khi được 
xác nhận, người có nhu cầu nộp đơn cho chủ đầu tư dự án nhà ở thu nhập thấp. 

2. Chủ đầu tư có trách nhiệm xem xét, đối chiếu với các quy định về đối tượng 
và điều kiện nhà ở của người xin mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp quy định tại 
điều 6 Quyết định này để ký hợp đồng. 

3. Sau khi thực hiện việc ký hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp, 
chủ đầu tư dự án có trách nhiệm lập đầy đủ danh sách các đối tượng đã được giải 
quyết gửi về Sở Xây dựng tại địa phương nơi có dự án để thực hiện kiểm tra (hậu 
kiểm). 

Trường hợp chủ đầu tư thực hiện việc bán, cho thuê, thuê mua nhà ở thu nhập 
thấp không đúng quy định, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm buộc chủ đầu tư 
dự án đó phải hoàn trả các khoản chi phí đã được ưu đãi, không cho phép thực hiện 
các dự án kinh doanh bất động sản khác trong thời gian 02 năm kể từ ngày dự án bị 
thu hồi hoặc thu hồi đăng ký kinh doanh. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị xử lý 
trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

4. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể trình tự, thủ tục xét duyệt và thứ tự 
ưu tiên đối với các đối tượng có nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp trên 
phạm vi địa bàn, bảo đảm phù hợp với tình hình và điều kiện kinh tế - xã hội của từng 
địa phương. 

Điều 8. Quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các dự án đầu tư 
xây dựng nhà ở thu nhập thấp 

1. Việc quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các dự án đầu tư xây 
dựng nhà ở thu nhập thấp được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chất 
lượng công trình xây dựng (Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 
của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định số 49/2008/NĐ-
CP ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất 
lượng công trình xây dựng và các văn bản hướng dẫn do Bộ Xây dựng ban hành). 

2. Dự án nhà ở thu nhập thấp phải được tổ chức tư vấn kiểm định chất lượng 
độc lập đánh giá sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trước khi đưa vào sử 
dụng. 

Điều 9. Phương thức và biện pháp quản lý quỹ nhà ở thu nhập thấp  
1. Nghiêm cấm việc lợi dụng dưới mọi hình thức các chính sách ưu đãi của Nhà 

nước về phát triển nhà ở thu nhập thấp để trục lợi. 
2. Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm tổ chức quản lý việc sử dụng, vận hành khai 

thác nhà ở thu nhập thấp theo quy định của pháp luật về nhà ở, không được tự ý 
chuyển đổi mục đích sử dụng dự án nhà ở thu nhập thấp. 



 

 

3. Người mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp không được cho thuê, cho 
thuê lại, thế chấp hoặc chuyển nhượng nhà ở dưới bất kỳ hình thức nào. Người mua 
hoặc thuê mua nhà ở thu nhập thấp được phép bán hoặc cho thuê sau khi trả hết tiền 
cho chủ đầu tư và được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, nhưng phải bảo 
đảm thời gian tối thiểu là 10 năm kể từ thời điểm ký hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng 
thuê mua với chủ đầu tư dự án. 

4. Trong thời gian chưa đủ 10 năm kể từ khi ký hợp đồng, nếu bên mua hoặc 
thuê mua nhà ở thu nhập thấp có nhu cầu chuyển nhượng, thì chỉ được chuyển 
nhượng cho Nhà nước hoặc cho chủ đầu tư dự án hoặc cho đối tượng được mua, thuê 
mua nhà ở thu nhập thấp theo quy định của địa phương. Giá chuyển nhượng nhà ở 
không cao hơn mức giá nhà ở thu nhập thấp cùng loại tại thời điểm chuyển nhượng. 

5. Các trường hợp giao dịch nhà ở thu nhập thấp vi phạm các quy định tại khoản 
3, khoản 4 Điều này thì tuỳ theo từng trường hợp cụ thể sẽ bị thu hồi giá trị các khoản 
Nhà nước đã hỗ trợ, bị huỷ hợp đồng mua, thuê, thuê mua, thu hồi Giấy chứng nhận 
quyền sở hữu nhà ở hoặc bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 10. Tổ chức thực hiện  
1. Các Bộ, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 
18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ. 

2. Bộ Xây dựng:  
a) Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương trọng điểm (thành phố Hà Nội, 

thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác) và một số Tổng công ty nhà nước 
triển khai đầu tư xây dựng một số dự án nhà ở thu nhập thấp theo quy định của Quyết 
định này trong giai đoạn 2009 – 2010; 

b) Ban hành theo thẩm quyền thiết kế mẫu, thiết kế điển hình nhà ở thu nhập 
thấp; quy chế quản lý việc sử dụng, vận hành khai thác quỹ nhà ở thu nhập thấp; mẫu 
hợp đồng cho thuê nhà ở áp dụng đối với các dự án nhà ở thu nhập thấp. 

c) Theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Quyết định này; 
đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp tình hình thực tế trình Thủ tướng Chính phủ xem 
xét, quyết định. 

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung các dự án nhà ở thu nhập thấp vào danh mục 
các dự án được vay vốn tín dụng ưu đãi hoặc hỗ trợ sau đầu tư của Chính phủ.  

4. Bộ Tài chính: 
a) Hướng dẫn thực hiện các ưu đãi có liên quan đến chính sách tài chính, thuế 

theo quy định tại Quyết định này; 
b) Nghiên cứu, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội bổ sung các ưu đãi về thuế ở 

mức cao nhất đối với các dự án nhà ở thu nhập thấp trong kỳ họp Quốc hội cuối năm 
2009. 

5. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các địa phương tổ chức rà 
soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để bổ sung quỹ đất cho các dự án nhà ở thu 
nhập thấp, hướng dẫn thực hiện các ưu đãi về đất đai đối với các dự án nhà ở thu 
nhập thấp theo quy định của Quyết định này. 

6. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn trình tự, thủ tục, điều kiện đối với 
người được mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp vay tiền để mua và thuê mua nhà ở 
theo quy định của Quyết định này. 

7. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 



 

 

a) Tổ chức, chỉ đạo việc điều tra, khảo sát, tổng hợp nhu cầu, xây dựng chương 
trình, kế hoạch, hàng năm đầu tư xây dựng nhà ở thu nhập thấp giai đoạn 2009 – 2015 
trên phạm vi địa bàn; 

b) Rà soát, điều chỉnh hoặc bổ sung quỹ đất để phát triển nhà ở thu nhập thấp 
trong quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng của địa phương; thu hồi quỹ đất 
thuộc các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới đã giao cho các chủ đầu tư, nhưng 
không triển khai hoặc triển khai chậm so với tiến độ đã được phê duyệt, quỹ đất 20% 
dành để xây dựng nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới 
nhưng chưa sử dụng để giao cho các chủ đầu tư có nhu cầu đầu tư xây dựng nhà ở 
thu nhập thấp; 

c) Quy định cụ thể và công bố công khai các tiêu chuẩn, đối tượng và điều kiện 
được mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp trên phạm vi địa bàn; tổ chức quản lý 
và theo dõi việc bán, thuê, thuê mua nhằm hạn chế triệt để tình trạng trục lợi để kiếm 
lời; 

d) Quy định cụ thể về cơ chế khuyến khích, ưu đãi để kêu gọi các thành phần 
kinh tế tham gia đầu tư phát triển nhà ở thu nhập thấp trên phạm vi địa bàn; quy chế 
quản lý việc sử dụng, khai thác vận hành quỹ nhà ở thu nhập thấp trên phạm vi địa bàn; 

đ) Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm liên quan đến việc 
cho mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp trên địa bàn địa phương mình theo thẩm 
quyền; 

e) Tổ chức giao ban, sơ kết đánh giá kết quả thực hiện theo định kỳ 06 tháng và 
hàng năm, báo cáo Bộ Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.  

Điều 11. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2009. 
Điều 12. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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