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MỞ ĐẦU 

1. Sự cần thiết phải xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Cà Mau 

giai đoạn 2021-2025 

Thực hiện Luật Nhà ở số 65/2014/QH13, tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo thực 

hiện tốt công tác lập chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, làm cơ sở điều 

hành và quản lý nhà nước về nhà ở trong thời gian qua: Chương trình phát triển 

nhà ở tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 31/12/2014) và Kế hoạch phát 

triển nhà ở tỉnh Cà Mau đến năm 2020 (UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

605/QĐ-UBND ngày 31/3/2017). Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở xác 

định chỉ tiêu, giải pháp phát triển nhà ở trong từng giai đoạn, đáp ứng nhu cầu 

nhà ở của nhân dân, giải quyết khó khăn về nhà ở, tiến tới giảm dần nhà tạm, 

thiếu kiên cố; từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng và mức độ 

tiện nghi của nhà ở; góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc kiến trúc dân tộc, hiện 

đại, cải thiện bộ mặt kiến trúc đô thị tỉnh Cà Mau. 

Kết quả thực hiện các Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 

2015 - 2020 đã được tỉnh Cà Mau tổng kết, đánh giá, làm cơ sở thực hiện việc 

điều chỉnh, xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở cho giai đoạn tiếp 

theo (giai đoạn 2021-2025), đảm bảo phù hợp với điều kiện tự nhiên, tốc độ phát 

triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển đô thị trong thời kỳ mới. Trên cơ sở 

đó, Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cà Mau đến năm 2025 và định hướng đến 

năm 2030 được xây dựng và Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết 

số 25/NQ/HĐND ngày 09/12/2020, UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

504/QĐ-UBND ngày 15/3/2021. Đây là chương trình quan trọng thúc đẩy tăng 

trưởng về nhà ở, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tạo động lực phát triển đô thị 

và nông thôn bền vững theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa đến năm 

2025 và định hướng đến năm 2030. 

Để cụ thể hóa mục tiêu, định hướng, chiến lược phát triển nhà ở trong 

Chương trình nhà ở một cách khoa học, hiệu quả, cần thiết phải lập Kế hoạch 

phát triển nhà ở tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025. Trong đó, xây dựng cụ thể kế 

hoạch phát triển nhà ở hàng năm cho từng loại hình nhà ở thương mại, nhà ở xã 

hội, nhà ở công vụ, nhà ở tái định cư, nhà ở hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn 

từng huyện, thành phố thuộc tỉnh Cà Mau. Đồng thời, việc lập Kế hoạch phát 

triển nhà ở là thực hiện trách nhiệm của UBND tỉnh được quy định tại Điều 15 

Luật Nhà ở và Điều 3 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở: “Trên 

cơ sở chương trình phát triển nhà ở đã được phê duyệt theo quy định, UBND 

cấp tỉnh phải tổ chức lập, phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm và 05 

năm trên địa bàn...”. 
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Từ những nội dung nêu trên, việc xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh 

Cà Mau giai đoạn 2021-2025 là rất cần thiết để triển khai thực hiện tốt Chương 

trình phát triển nhà ở đã được Hội đồng dân nhân tỉnh thông qua và UBND tỉnh 

phê duyệt, phù hợp với quy định pháp luật về nhà ở và yêu cầu phát triển nhà ở 

trong giai đoạn tiếp theo. 

2. Mục đích 

Xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025 đảm bảo các 

nội dung quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 

20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Nhà ở, gồm: 

a) Vị trí, khu vực phát triển nhà ở, số lượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở, 

số lượng nhà ở, tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở cần đầu tư xây dựng, trong đó 

nêu rõ kế hoạch cho 05 năm và hàng năm; 

b) Tỷ lệ các loại nhà ở (nhà ở riêng lẻ, nhà chung cư) cần đầu tư xây 

dựng; số lượng, diện tích sàn xây dựng nhà ở xã hội cần đầu tư xây dựng trong 

05 năm và hàng năm, trong đó nêu rõ diện tích sàn xây dựng nhà ở xã hội để cho 

thuê; 

c) Xác định chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người tại đô thị, nông 

thôn và trên toàn địa bàn; chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu; 

d) Xác định diện tích đất để xây dựng các loại nhà ở (nhà ở thương mại, 

nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư, nhà ở công vụ) trong 05 năm và hàng 

năm; các hình thức đầu tư xây dựng nhà ở; 

đ) Xác định nguồn vốn huy động cho phát triển các loại nhà ở; thời gian 

triển khai thực hiện 05 năm và hàng năm; 

e) Cách thức tổ chức thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan liên quan 

của địa phương trong việc triển khai kế hoạch phát triển nhà ở; 

3. Yêu cầu 

- Kế hoạch phát triển nhà ở phải phù hợp với Chương trình phát triển nhà 

ở; đảm bảo tuân thủ pháp luật về nhà ở, quy hoạch, kế hoạch do các cấp phê 

duyệt và các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành. 

- Chỉ tiêu phát triển nhà ở trong kế hoạch phát triển nhà ở phải được xác 

định là một trong những chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh, phù hợp với từng thời kỳ điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

4. Phạm vi nghiên cứu 

Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025 nghiên cứu, 

dự báo nhu cầu, đưa ra phương hướng, giải pháp phát triển nhà ở đối với: 

- Nhà ở tại khu vực đô thị và nhà ở nông thôn trên phạm vi toàn tỉnh; 

- Các nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội: 

người thu nhập thấp ở đô thị, người nghèo ở nông thôn, hộ chính sách, cán bộ, 
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công chức, viên chức, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, sinh viên, 

học sinh... trên phạm vi toàn tỉnh.  

5. Căn cứ lập Kế hoạch phát triển nhà ở  

- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội; 

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính 

phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 

- 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; 

- Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 2021 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 

tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Nhà ở; 

- Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 

20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; 

- Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6  năm 2016 của Bộ Xây 

dựng về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 

99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 

- Thông tư số 07/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Xây 

dựng sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXD 

ngày 30 tháng 6 năm 2016 và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

- Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16 tháng 8 năm 2021 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 

và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 

20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;  

- Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cà 

Mau đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2021 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cà Mau đến năm 2025 

và định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 về việc phê 

duyệt Đề cương và dự toán kinh phí xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Cà 

Mau giai đoạn 2021 – 2025. 
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CHƯƠNG I  

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 

NHÀ Ở ĐẾN NĂM 2020 

 

1. Hiện trạng nhà ở đến hết năm 2020 

1.1. Về số lượng, diện tích nhà ở  

Tính đến hết năm 2020(1), dân số toàn tỉnh đạt 1.192.400 người (khu vực 

đô thị là 271.452 người, khu vực nông thôn là 920.948 người), nhà ở toàn tỉnh 

có 309.644 căn (309.259 căn nhà ở riêng lẻ, 385 căn hộ chung cư) với tổng diện 

tích sàn nhà ở đạt 25.599.692 m2, trong đó: 

- Khu vực đô thị có 68.413 căn nhà với diện tích đạt 5.914.016 m2 trong 

đó: 

+ Nhà ở riêng lẻ: 68.028 căn với tổng diện tích sàn nhà ở đạt 5.876.478 

m2; 

+ Nhà chung cư: 385 căn hộ với tổng diện tích sàn đạt 37.538 m2. Trong 

đó, 370 căn hộ chung cư nhà ở xã hội tại đường Ngô Quyền, phường 9, thành 

phố Cà Mau, bố trí cho công nhân viên làm việc tại Cụm công nghiệp Khí – 

Điện – Đạm Cà Mau thuê và 15 căn chung cư công vụ của nhà nước tại phường 

5. 

- Khu vực nông thôn có 241.231 căn nhà ở riêng lẻ với tổng diện tích sàn 

nhà ở đạt 19.685.676 m2. 

Năm 2020, diện tích nhà ở bình quân đầu người trên địa bàn tỉnh đạt 21,5 

m2 sàn/người; trong đó khu vực đô thị đạt 21,8 m2 sàn/người, khu vực nông thôn 

đạt 21,4 m2 sàn/người. 

1.2. Về chất lượng nhà ở  

Trong tổng số 309.644 căn nhà ở trên địa bàn tỉnh, có: 117.580 căn nhà ở 

kiên cố (chiếm 38%), 137.485 căn nhà ở bán kiên cố (chiếm 44,4%); 49.414 căn 

nhà ở thiếu kiên cố (chiếm 16,0%); 5.164 căn nhà ở đơn sơ (chiếm 1,7%)(2). 

Bảng 1.1: Tỷ lệ chất lượng nhà ở trên địa bàn tỉnh tính đến 31/12/2020 

ĐVT: % 

STT Địa bàn Tổng cộng  
Nhà ở 

kiên cố 

Nhà ở bán 

kiên cố 

Nhà ở thiếu 

kiên cố 

Nhà ở 

đơn sơ  

I Toàn tỉnh 100,0 38,0 44,4 16,0 1,7 

1 Khu vực đô thị 100,0 43,00 44,7 10,2 2,1 

2 Khu vực nông thôn 100,0 36,5 44,3 17,6 1,5 

                                                           
(1) Số liệu căn cứ theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Chương trình phát triển nhà ở đã được 

phê duyệt năm 2019, kết hợp với kết quả rà soát của các huyện, thành phố về hiện trạng nhà ở trên địa bàn. 
(2)Số liệu căn cứ theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 kết hợp với kết quả rà soát của các huyện, 

thành phố về hiện trạng nhà ở trên địa bàn. 
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Khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh có tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 

87,7%, trong khi tỷ lệ này ở khu vực nông thôn chỉ đạt 80,9%. Tỷ lệ này phản 

ánh đúng hiện trạng chất lượng nhà ở khu vực đô thị cao hơn so với khu vực 

nông thôn. 

Chất lượng nhà ở tại từng đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh 

Bảng 1.2. Chất lượng nhà ở tại các đơn vị hành chính của tỉnh Cà Mau 

ĐVT: Số căn 

STT 
Đơn vị hành chính 

(***)           

DT sàn nhà ở 

(m2) 
Số căn 

Chất lượng nhà ở 

Kiên cố Bán kiên cố Thiếu kiên cố Đơn sơ 

1 Thành phố Cà Mau 4.559.032 53.045 25.335 21.775 4.920 1.015 

2 Huyện Thới Bình 2.929.859 35.123 27.477 6.194 1.359 93 

3 Huyện U Minh 2.278.310 26.200 10.992 13.056 1.630 522 

4 Huyện Đầm Dơi 3.494.642 45.859 14.729 19.520 9.517 2.093 

5 Huyện Trần Văn Thời 4.115.077 47.435 14.626 22.458 9.987 363 

6 Huyện Phú Tân 2.087.518 25.502 7.281 15.323 2.897 - 

7 Huyện Cái Nước 2.791.848 34.467 8.832 15.913 9.669 54 

8 Huyện Ngọc Hiển 1.743.044 22.913 4.065 11.831 7.016 - 

9 Huyện Năm Căn 1.600.363 19.099 4.242 11.414 2.419 1.024 

TOÀN TỈNH 25.599.692 309.644 117.580 137.485 49.414 5.164 

Đô thị 5.914.016 68.844 29.606 30.745 7.041 1.453 

Nông thôn 19.685.677 240.799 87.974 106.741 42.374 3.711 

Nguồn: Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2025 và định hướng đến 

năm 2030; Báo cáo số liệu về nhà ở đến năm 2020 của UBND cấp huyện và tính 

toán của HRC. 

1.3. Hiện trạng phát triển các loại hình nhà ở 

1.3.1. Nhà ở thương mại 

a) Dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư hoàn thành 

Giai đoạn 2015 – 2020, có 15 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân 

cư cơ bản hoàn thành (hoành thành toàn bộ dự án và hoàn thành từng giai đoạn 

của dự án), với tổng diện tích sử dụng đất là 306,72 ha, trong đó: 

- Thành phố Cà Mau 13 dự án, huyện Cái nước 01 dự án và U Minh 01 dự 

án; 
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- Dự án phân lô bán nền (09 dự án) với tổng quy mô 295,38 ha: Nhóm dự 

án này hoàn thành cung cấp 9.647 nền đất ở, tương đương 1.106.671 m2 đất ở. 

Hiện nay, tỷ lệ lắp đầy nhà ở do người dân tự xây dựng trên các lô đất phân lô 

bán nền đạt khoảng 20% - 30%, tương đương 175.068 m2 sàn nhà ở và 1.181 

căn. 

- Dự án nhà ở thương mại (06 dự án) với tổng quy mô 11,34 ha: Nhóm dự 

án này hoàn thành cung cấp 463 căn nhà, tương đương 35.467 m2 sàn nhà ở. 

Tổng diện tích sàn nhà ở trong các dự án khu đô thị, khu dân cư của 15 dự 

án đã hoàn thành đạt 210.535 m2 sàn tương đương với 1.644 căn.  

Bảng 1.3. Diện tích nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư hoàn 

thành trên địa bàn tỉnh Cà Mau3 

TT Tên dự án Vị trí 

Quy 

mô 

(ha) 

Quy mô 

Ghi chú Tổng số 

nền/căn 

Diện tích 

sàn (m2) 

I Thành phố Cà Mau 305,22 10.016 1.133.809  

1 

Khu dân cư Tái 

định cư phường 1 

và phường 9 

Phường 1 

và 

phường 9 

25,5 997 115.836 

Đã bàn giao 

HTKT cho địa 

phương quản lý 

2 

Khu dân cư 

phường Tân 

Xuyên (Khu A) 

Phường 

Tân 

Xuyên 

30,44 791 86.659 

Đã bàn giao 

HTKT cho địa 

phương quản lý 

3 

Khu dân cư 

phường Tân 

Xuyên (khu B) 

Phường 

Tân 

Xuyên 

12,3 609 66.990 

Đã bàn giao 

HTKT cho địa 

phương quản lý 

4 

Khu dân cư Tây 

Nam Ngô Quyền 

(giai đoạn 2) 

Phường 1 2,5 96 6.703 

Đã bàn giao 

HTKT cho địa 

phương quản lý 

5 

Dự án trung tâm 

thương mại 

shophouse, 

shopvila Vincom 

Cà Mau 

Phường 9 4,34 96 2.248 

Đã bàn giao 

HTKT cho địa 

phương quản lý 

6 
Khu đô thị Hoàng 

Tâm (giai đoạn 1) 

Xã Lý 

Văn Lâm 
42,87 1.418 197.100 

Đang làm thủ 

tục bàn giao 

HTKT cho địa 

phương quản lý 

7 Dự án khu phố Phường 8 1,11 68 7.396 Đang làm thủ 

                                                           
3 Nguồn: Chương trình phát triển nhà ở tỉnh; Báo cáo của Chủ đầu tư và Báo cáo 2295/BC-SXD ngày 18/8/2021 

của Sở Xây dựng tổng kết thi hành Luật Nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản. 
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TT Tên dự án Vị trí 

Quy 

mô 

(ha) 

Quy mô 

Ghi chú Tổng số 

nền/căn 

Diện tích 

sàn (m2) 

thương mại 

phường 8  

tục bàn giao 

HTKT cho địa 

phương quản lý 

8 

Khu đô thị mới 

Licogi (giai đoạn 

1) 

Phường 1 46,58 1.150 126.500 

Đang làm thủ 

tục bàn giao 

HTKT cho địa 

phương quản lý 

9 
Khu đô thị mới 

Tài Lộc (Khu A) 

Xã Lý 

Văn Lâm 
22,93 752  72.360 

Đang làm thủ 

tục bàn giao 

HTKT cho địa 

phương quản lý 

10 

Khu dân cư Đông 

Bắc Quảng 

trường văn hóa 

trung tâm (giai 

đoạn 1) 

Phường 1 

và 

phường 9 

27,8 970 151.293 

Đang làm thủ 

tục bàn giao 

HTKT cho địa 

phương quản lý 

11 

Khu đô thị mới 

Bạch Đằng (giai 

đoạn 1) 

Xã Lý 

Văn Lâm 
42,49 1.500 165.031 

Đang làm thủ 

tục bàn giao 

HTKT cho địa 

phương quản lý 

12 

Khu dân cư phía 

đông Quốc lộ 1A 

(Khu A) 

Xã Lý 

Văn Lâm 
44,47 1.460 124.902 

Đã bàn giao 

HTKT cho địa 

phương quản lý 

13 
Khu dân cư hồ 

chợ phường 5 
Phường 5 2,43 109 10.791 

Đang làm thủ 

tục bàn giao 

HTKT cho địa 

phương quản lý 

II Huyện Cái Nước  0,36 58 5.130  

1 
Khu nhà ở xã 

Thạnh Phú 

Xã 

Thạnh 

Phú 

0,36 58 5.130 

Đang làm thủ 

tục bàn giao 

HTKT cho địa 

phương quản lý 

III Huyện U Minh 0,6 36 3.199  

1 

Dự án chợ và khu 

phố chợ thị trấn 

U Minh 

Thị trấn 

U Minh, 

huyện U 

Minh 

0,6 36 3.199 

Đã bàn giao 

HTKT cho địa 

phương quản lý 

Tổng cộng 15 dự án 
 

306,72 10.110 1.142.138  
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b) Dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư đang triển khai 

Trên địa bàn tỉnh có 28 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư 

đang triển khai với quy mô 796,57 ha, trong đó tập trung tại thành phố Cà Mau 

17 dự án, các huyện: Cái Nước 03 dự án, Trần Văn Thời 05 dự án, Ngọc Hiển 

02 dự án và Năm Căn 01 dự án.  

Bảng 1.4. Dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư đang triển 

khai trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

TT Tên dự án Chủ đầu tư Vị trí 
Quy mô 

(ha) 

  TOÀN TỈNH  796,57 

I Thành phố Cà Mau 514,36 

1 Khu đô thị mới Licogi (giai đoạn 

2) 

Công ty TNHH 

Licogi 9.1 
Phường 1 24,45 

2 Khu nhà ở thuộc quy hoạch khu 

đô thị mới Tài Lộc (Khu B) 

Công ty TNHH 

Tài Lộc 
Xã Lý Văn Lâm 12,68 

3 Khu dân cư Thạnh Phú 
Công ty TNHH 

Thiên Tân 
Xã Lý Văn Lâm 11,07 

4 Khu đô thị mới Bạch Đằng (giai 

đoạn 2) 

Công ty Cổ phần 

Nam Bắc 
Xã Lý Văn Lâm 31,59 

5 Khu đô thị mới Hoàng Tâm (giai 

đoạn 2) 

Công ty TMĐO 

Hoàng Tâm 

TNHH 

Xã Lý Văn Lâm 30,84 

6 
Khu dân cư Đông Bắc Quảng 

trường Văn hóa trung tâm (khu C) 

giai đoạn 2  

Công ty CP Minh 

Thắng 

Phường 1 và 

phường 9 
16,14 

7 
Mở rộng khu dân cư Đông Bắc 

Quảng trường văn hóa trung tâm 

(Khu C) 

Công ty CP Minh 

Thắng 
Phường 9 51,75 

8 
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở 

Thương mại An Sinh (Happy 

Home) 

Công ty CP TM 

phát triển Sài Gòn 

268 

Phường Tân 

Thành 
80,06 

9 Dự án ĐTXD NOTM An Sinh II 
Công ty CP Tập 

đoàn Đồng Tâm 

Phường 6, 

phường Tân 

Thành 

19,83 

10 Dự án ĐTXD NOTM An Sinh III 
Công ty CP Tập 

đoàn Đồng Tâm 

Phường 6, 

phường Tân 

Thành 

18,34 

11 Dự án ĐTXD NOTM An Sinh IV 
Công ty CP Tập 

đoàn Đồng Tâm 

Phường 6, 

phường Tân 

Thành 

33,87 
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TT Tên dự án Chủ đầu tư Vị trí 
Quy mô 

(ha) 

12 Dự án ĐTXD NOTM An Sinh V 
Công ty CP Tập 

đoàn Đồng Tâm 

Phường 6, 

phường Tân 

Thành 

42,57 

13 ĐTXD khu nhà ở liên kế thuộc tổ 

hợp thương mại Cửu Long 

Tổng Công ty 

Phân bón và hóa 

chất dầu khí 

Phường 5 1,23 

14 Dự án ĐTXD nhà ở Khu đô thị 

mới khóm 5, phường 1 

Công ty CP Tập 

đoàn T&T 
Phường 1 22,98 

15 

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở 

chỉnh trang KDC đường vành đai 

số 2 (đoạn từ Nguyễn Trãi đến 

Lâm Thành Mậu) 

Công ty TNHH 

Xây dựng Quang 

Tiền 

Phường 4 và 

phường 9 
45,34 

16 Khu dân cư phường Tân Xuyên - 

Khu D 

Công ty CP Đầu 

tư Phát triển nhà 

Cà Mau 

Phường Tân 

Xuyên 
45,08 

17 Dự án đầu tư xây dựng Khu dân 

cư phía Tây tuyến đường Tạ Uyên 

Công ty CP Minh 

Thắng 
Phường 9 26,54 

II Huyện Cái Nước 26,92 

01 ĐTXD nhà ở Khu dân cư chợ Rau 

Dừa (KDC LA13-14) 

Công ty TNHH 

MTV ĐTXD Nhật 

Trang 

Xã Hưng Mỹ 0,72 

02 ĐTXD nhà ở Khu dân cư Bến tàu 

– LA37 

Công ty TNHH 

Tân Đạt Thành 

Thị trấn Cái 

Nước 
3,2 

03 Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu 

đô thị thị trấn Cái Nước 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Phát 

triển Hạ tầng Nam 

Quang 

Thị trấn Cái 

Nước 
23 

III Huyện Trần Văn Thời 
  

226,56 

01 Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu 

đô thị Biển Sông Đốc 

Công ty CP Tập 

đoàn TPM 

Khóm 7, 8, 9 thị 

trấn Sông Đốc 
39,63 

02 Dự án đầu tư Khu Dịch vụ-Dân cư 

Khu công nghiệp Sông Đốc 

Liên danh Công ty 

Cổ phần đầu tư 

phát triển xây 

dựng Thuận 

Thành Công và 

Công ty Cổ phần 

đầu tư xây dựng 

Long An – 

IDICO. 

Khóm 11-12 thị 

trấn Sông Đốc 
76,7 
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TT Tên dự án Chủ đầu tư Vị trí 
Quy mô 

(ha) 

03 Khu dân cư Khóm 9 bờ bắc Sông 

Đốc 

Công ty TNHH 

Xây dựng Quang 

Tiền 

Khóm 9, thị trấn 

Sông Đốc 
11,7 

04 Khu dân cư Mật độ cao khóm 10 

thị trấn Sông Đốc 

Công ty CP Tập 

đoàn TPM 

Khóm 10, thị 

trấn Sông Đốc 
10,23 

05 Dự án Khu đô thị Cửu Long 

Công ty TNHH 

Xây dựng Quang 

Tiền 

Khóm 4, khóm 5 

và khóm 6A thị 

trấn Sông Đốc 

88,3 

IV Huyện Ngọc Hiển 
  

2,88 

01 ĐTXD khu nhà ở và chợ thị trấn 

Rạch Gốc 

Liên doanh công 

ty Cổ Phần Khai 

Long và công ty 

TNHH MTV Bất 

Động Sản 30/4 

Thị trấn Rạch 

Gốc 
1,9 

02 Dự án đầu tư xây dựng chợ Ông 

Trang và khu nhà ở xã Viên An 

Công ty Cổ phần 

ĐVC 
Xã Viên An 0,98 

V Huyện Năm Căn   26,74 

01 
Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng 

khu tái định cư khu kinh tế Năm 

Căn 

Ban Quản lý khu 

kinh tế 
Năm Căn 26,74 

Như vậy, trong giai đoạn 2015 – 2020 phát triển được thêm 210.535 m2 

sàn nhà ở, tương đương 1.644 căn nhà ở trong các dự án khu đô thị mới, khu dân 

cư, trong đó:  

- 35.467 m2 sàn nhà ở , tương đương 463 căn nhà ở thương mại do chủ 

đầu tư dự án xây dựng để bán;  

- 175.068 m2 sàn nhà ở, tương đương 1.181 căn nhà ở do người dân tự xây 

dựng trên nền đất ở đã mua trong dự án. 

1.3.2. Nhà ở xã hội  

a) Dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành trong giai đoạn 2015-2020: 

- Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp: Giai đoạn 2015-2020, tỉnh Cà 

Mau chưa có được diện tích nhà ở xã hội tăng thêm do chưa có dự án nhà ở xã 

hội hoàn thành đầu tư xây dựng.  
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- Nhà ở cho công nhân khu công nghiệp: Trên địa bàn hiện có 02 dự án 

nhà ở công nhân với khoảng 442 căn và quỹ nhà trọ của hộ gia đình cá nhân cho 

thuê với 3.452 phòng trọ đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho hơn 7.100 công nhân4. 

Các khu công nghiệp, khu kinh tế (Khu công nghiệp Khánh An, khu công 

nghiệp Hòa Trung, khu công nghiệp Sông Đốc, khu kinh tế Năm Căn) chưa phát 

triển hoàn chỉnh, phần lớn đang trong giai đoạn chuẩn bị giải phóng mặt bằng, 

chỉ có phần nhỏ diện tích được khai thác, sử dụng. Mặc dù các khu công nghiệp 

này theo quy hoạch có bố trí quỹ đất phát triển nhà ở cho công nhân khu công 

nghiệp nhưng chưa có dự án nào được triển khai đầu tư xây dựng trong giai 

đoạn 2015-2020. 

- Nhà ở sinh viên tại các cơ sở đào tạo: Hiện nay, ký túc xá của các cơ sở 

đào tạo có 34 phòng ở với khả năng bố trí theo thiết kế đáp ứng nhu cầu chỗ ở 

cho 212 sinh viên, có 107 sinh viên đang thuê ở. Quỹ nhà trọ của hộ gia đình, cá 

nhân cho thuê với 1.109 phòng trọ, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho 3.458 sinh 

viên. Trong giai đoạn 2015-2020, dự án đầu tư xây dựng khu ký túc xá chung 

cho các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp tỉnh Cà Mau được 

UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2080/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2020 do Ban Quản lý dự án ODA&NGO tỉnh Cà Mau (Chủ đầu tư) 

quản lý dự án. Hiện nay, dự án đang ở giai đoạn lập hồ sơ pháp lý để chuẩn bị 

đầu tư. 

b) Dự án nhà ở xã hội đang triển khai 

- Dự án nhà ở xã hội: Giai đoạn 2015-2020, tỉnh Cà Mau tổ chức rà soát, 

đảm bảo thực hiện đúng quy định dành 20% quỹ đất ở trong dự án nhà ở thương 

mại để phát triển nhà ở xã hội. Tuy nhiên, mặc dù có nhiều khu vực để phát triển 

nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% nhưng đến nay các dự án nhà ở xã hội tại Cà Mau 

chỉ ở giai đoạn lập thủ tục, hồ sơ dự án chuẩn bị đầu tư (lập quy hoạch chi tiết 

hoặc điều chỉnh quy hoạch, lập hồ sơ dự án trình quyết định chủ trương đầu tư 

hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư…). Đến cuối năm 2021, tỉnh Cà Mau có 02 

dự án nhà ở xã hội độc lập và 12 dự án nhà ở xã hội trong quỹ đất 20% của dự 

án nhà ở thương mại, tổng diện tích đất phát triển nhà ở xã hội là 62,24 ha. 

Bảng 1.5. Dự án nhà xã hội độc lập và trong quỹ đất 20%  

TT Tên dự án Chủ đầu tư Vị trí 
Quy mô 

(ha) 

  TOÀN TỈNH   
 

62,24 

I Thành phố Cà Mau 62,24 

1 

Khu nhà ở xã hội (nhà ở thu nhập thấp) 

ấp Bà Điều, ấp Xóm Lớn, xã Lý Văn 

Lâm 

Công ty TNHH 

Thiên Tân 

Xã Lý Văn 

Lâm 
7,20 

                                                           
4 Báo cáo số 2295/BC-SXD ngày 18/8/2021 của Sở Xây dựng báo cáo tổng kết thi hành Luật Nhà ở 2014 và 

Luật Kinh doanh bất động sản 
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TT Tên dự án Chủ đầu tư Vị trí 
Quy mô 

(ha) 

2 
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội 

khóm 5 phường 9 

Liên danh Công ty 

CP Xây dựng và 

phát triển hạ tầng Á 

Đông – Công ty CP 

Đầu tư CIC 

Phường 9 13,2 

3 

20% quỹ đất phát triển nhà ở xã hội 

trong dự án Khu đô thị mới Licogi 

(giai đoạn 2) 

Công ty TNHH 

Licogi 9.1 
Phường 1 1,68 

4 

20% quỹ đất phát triển nhà ở xã hội 

trong dự án Khu nhà ở thuộc quy 

hoạch khu đô thị mới Tài Lộc (Khu 

B) 

Công ty TNHH Tài 

Lộc 

Xã Lý Văn 

Lâm 
1,072 

5 

20% quỹ đất phát triển nhà ở xã hội 

trong dự án Mở rộng khu dân cư 

Đông Bắc Quảng trường văn hóa 

trung tâm (Khu C) 

Công ty Cổ phần 

Minh Thắng 
Phường 9 5,22 

6 

20% quỹ đất phát triển nhà ở xã hội 

trong dự án Dự án đầu tư xây dựng 

Khu dân cư phía Tây tuyến đường Tạ 

Uyên 

Công ty Cổ phần 

Minh Thắng 
Phường 9 1,98 

7 

20% quỹ đất phát triển nhà ở xã hội 

trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở 

Thương mại An Sinh (Happy Home) 

Công ty CP TM 

phát triển Sài Gòn 

268 

Phường Tân 

Thành 
0,26 

8 
20% quỹ đất phát triển nhà ở xã hội 

trong dự án ĐTXD NOTM An Sinh II 

Công ty CP Tập 

đoàn Đồng Tâm 

Phường 6, 

phường Tân 

Thành 

2,86 

9 

20% quỹ đất phát triển nhà ở xã hội 

trong dự án ĐTXD NOTM An Sinh 

III 

Công ty CP Tập 

đoàn Đồng Tâm 

Phường 6, 

phường Tân 

Thành 

2,22 

10 

20% quỹ đất phát triển nhà ở xã hội 

trong dự án ĐTXD NOTM An Sinh 

IV 

Công ty CP Tập 

đoàn Đồng Tâm 

Phường 6, 

phường Tân 

Thành 

2,63 

11 
20% quỹ đất phát triển nhà ở xã hội 

trong dự án ĐTXD NOTM An Sinh V 

Công ty CP Tập 

đoàn Đồng Tâm 

Phường 6, 

phường Tân 

Thành 

12,4 

12 

20% quỹ đất phát triển nhà ở xã hội 

trong dự án ĐTXD nhà ở Khu đô thị 

mới khóm 5, phường 1 

Công ty CP Tập 

đoàn T&T 

Khóm 5, 

phường 1 
1,8 

13 

20% quỹ đất phát triển nhà ở xã hội 

trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở 

chỉnh trang KDC đường vành đai số 2 

(đoạn từ Nguyễn Trãi đến Lâm Thành 

Mậu) 

Công ty TNHH Xây 

dựng Quang Tiền 

Phường 4 và 

phường 9 
4,33 

14 

20% quỹ đất phát triển nhà ở xã hội 

trong dự án Khu dân cư phường Tân 

Xuyên - Khu D 

Công ty CP Đầu tư 

Phát triển nhà Cà 

Mau 

Phường Tân 

Xuyên 
5,39 
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Như vậy, ngoài quỹ nhà ở xã hội đã có trước năm 2015 thì giai đoạn 

2015–2020 không có nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp được đầu tư xây 

dựng hoàn thành để bán, cho thuê trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

1.3.3 Nhà ở công vụ5 

Về nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức: Hiện có 15 căn nhà ở công vụ 

được xây dựng hoàn thành năm 2013 để bố trí cho các đối tượng thuộc diện điều 

động, luân chuyển công tác tại thành phố Cà Mau, tổng diện tích sàn xây dựng 

là 1.278 m2.  

Trong giai đoạn 2015 – 2020, không có diện tích nhà ở công vụ tăng thêm. 

1.3.4. Nhà ở tái định cư6 

Các dự án tái định cư trên địa bàn tỉnh Cà Mau đều thực hiện hình thức đầu 

tư hạ tầng kỹ thuật để giao đất tái định cư (người nhận nền tái định cư tự xây 

dựng nhà ở). Theo đánh giá, trong giai đoạn 2015 – 2020, tỉnh Cà Mau thực hiện 

đạt và vượt chỉ tiêu về đất nền tái định cư. Về số lượng nhà ở xây dựng trên đất 

nền bố trí tái định cư còn đạt tỷ lệ rất thấp, các khu tái định cư chưa thu hút được 

người dân đến xây dựng nhà ở.  

Kết quả thực hiện đến hết năm 2020 cụ thể như sau: 

- Tổng số dự án bố trí nền tái định cư: 14 dự án, trong đó: được chấp thuận 

đầu tư 14, đang thực hiện 01, hoàn thành 13. 

- Tổng diện tích đất nền tái định cư: 363.063 m2, trong đó: được chấp thuận 

đầu tư 363.063 m2, đang thực hiện 26.880 m2, hoàn thành 336.183 m2. 

1.3.5. Nhà ở dân tự xây 

Trong giai đoạn 2015-2020, tổng diện tích nhà ở dân tự xây là 1.258.060  

m2 sàn tương ứng 6.103 căn nhà. 

2. Đánh giá việc thực hiện Chương trình phát triển nhà ở 

2.1. Việc thực hiện các chỉ tiêu trong Kế hoạch phát triển nhà ở giai 

đoạn 2015-2020  

Giai đoạn 2015 -2020, tỉnh Cà Mau không thực hiện đạt các chỉ tiêu phát 

triển nhà ở của Kế hoạch. Chi tiết kết quả thực hiện tại Bảng 1.6. 

 

                                                           
5 Báo cáo số 2295/BC-SXD ngày 18/8/2021 của Sở Xây dựng báo cáo tổng kết thi hành Luật Nhà ở 2014 và 

Luật Kinh doanh bất động sản và số liệu cung cấp của Sở Xây dụng về quy mô diện tích. 
6 Nguồn: Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cà Mau đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 

 



14 
 

Bảng 1.6. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong Kế hoạch phát triển 

nhà ở giai đoạn 2015-2020 

STT Nội dung Đơn vị 

Mục tiêu 

đến năm 

2020 

Kết quả thực 

hiện đến hết 

năm 2020 

Đánh giá kết 

quả thực 

hiện 

I 

Tổng diện tích sàn nhà 

ở tăng thêm giai đoạn 

2016-2020 

m2 sàn 6.383.059    1.468.595 

 

1 Phân theo loại nhà ở m2 sàn 6.383.095    1.468.595  Không đạt 

  Nhà chung cư m2 sàn 34.500  0 Không đạt 

  Nhà riêng lẻ m2 sàn 6.348.559    1.468.595 Không đạt 

2 
Phân theo hình thức 

phát triển nhà ở 
m2 sàn 6.383.059 1.468.595  

 

  
Nhà ở thương mại, khu 

đô thị, khu dân cư 
m2 sàn 896.640       210.535  

Không đạt 

  Nhà ở xã hội để bán m2 sàn 137.408 0 Không đạt 

  Nhà ở xã hội để cho thuê m2 sàn 69.482  0 Không đạt 

  Nhà ở tái định cư m2 sàn 224.392  0 Không đạt 

  Nhà ở công vụ m2 sàn 180  0 Không đạt 

  Nhà ở dân tự xây m2 sàn 5.124.439    1.258.060  Không đạt 

II 
Diện tích nhà ở bình 

quân đầu người 

m2 

sàn/người 
24,8             21,5 

 

1 Khu vực đô thị 
m2 

sàn/người 
28,0             21,8  

Không đạt 

2 Khu vực nông thôn 
m2 

sàn/người 
23,1             21,4  

Không đạt 

III Chất lượng nhà ở        

1 Tỷ lệ nhà kiên cố % 55 38,0 Không đạt 

2 Tỷ lệ nhà đơn sơ % 1 1,7 Không đạt 

a) Tổng diện tích sàn hoàn thành 

Tổng diện tích nhà ở toàn tỉnh là 25.599.692 m2 sàn trong đó khu vực đô 

thị là 5.914.016 m2 sàn, khu vực nông thôn là 19.685.677 m2 sàn. 

b) Tổng diện tích nhà ở tăng thêm 

- Phát triển mới 1.468.595 m2 sàn nhà ở thấp hơn so với mục tiêu kế 

hoạch đặt ra 6.383.059 m2 sàn (đạt 23% mục tiêu kế hoạch). 

- Nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư: Hoàn thành 210.535 m2 thấp 

hơn so với chỉ tiêu đặt ra 896.640 m2 sàn (đạt 23% mục tiêu kế hoạch). 

- Nhà ở xã hội: Chưa hoàn thành chỉ tiêu đặt ra theo Kế hoạch, trong giai 

đoạn vừa qua chưa có dự án nhà ở xã hội hoàn thành. 
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- Nhà ở tái định cư: Trên địa bàn trong giai đoạn vừa qua không triển khai 

xây dựng nhà ở tái định cư mà bàn giao bằng đất nền hoặc bồi thường bằng tiền. 

- Nhà ở theo chương trình mục tiêu:  

Thực hiện hỗ trợ cho 4.557 hộ gia đình có công với cách mạng (3.342 hộ 

xây mới và 1.215 hộ sửa chữa nhà ở); 

  Thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho 2.894 hộ nghèo, trong đó: 2.369 hộ hỗ trợ 

theo nguồn vốn của chương trình, 525 hộ được các mạnh thường quân và các 

nhà tài trợ hỗ trợ. 

 - Nhà ở công vụ: Trong giai đoạn qua, tỉnh không phát triển tăng thêm 

nhà ở công vụ nên không đạt về chỉ tiêu nhà ở xã hội của Kế hoạch. 

c) Diện tích nhà ở bình quân đầu người (toàn tỉnh, đô thị, nông thôn) 

Nâng diện tích nhà ở bình quân đầu người trên địa bàn tỉnh lên 21,5 m2 

sàn/người trong đó khu vực đô thị là 21,8 m2 sàn và khu vực nông thôn là 21,4 

m2 sàn. Tuy nhiên, vẫn thấp hơn so với chỉ tiêu đặt ra tại Kế hoạch là 24,8 m2 

sàn trên người (trong đó khu vực đô thị là 28,0 m2 sàn, khu vực nông thôn là 

23,1 m2 sàn). 

d) Chất lượng nhà ở 

Chất lượng nhà ở trong những năm qua không ngừng cải thiện, tỷ lệ nhà 

đơn sơ dần xóa bỏ được thay thế bằng nhà kiên cố nhưng vẫn không đạt theo Kế 

hoạch đặt ra: nhà kiên cố đạt 38% (kế hoạch đặt ra là 55%), nhà đơn sơ còn 

1,7% (kế hoạch đặt ra là 1%). 

đ) Diện tích nhà ở tối thiểu 

Theo Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/4/2019, trên địa bàn 

tỉnh Cà Mau có 4,7% tổng số hộ có diện tích bình quân về nhà ở nhỏ hơn 

8m2sàn/người và 3,6% tổng số hộ có diện tích bình quân về nhà ở từ 8-9 

m2sàn/người, cao hơn trung bình khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (4,5% cho 

diện tích bình quân về nhà ở nhỏ hơn 8m2sàn/người và 3,4% có diện tích bình 

quân về nhà ở từ 8-9 m2sàn/người). Như vậy, không đạt chỉ tiêu về diện tích nhà 

ở tối thiểu của Kế hoạch (đến năm 2020 đạt 10 m2sàn/người); riêng đối với nhà 

ở theo chương trình mục tiêu, ký túc xá sinh viên và nhà ở cho công nhân do 

doanh nghiệp đầu tư xây dựng để bố trí cho người lao động vẫn giữ chỉ tiêu diện 

tích nhà ở tối thiểu đến năm 2020 là 8 m2sàn/người. 

2.2. Việc phát triển quỹ đất thực hiện các dự án phát triển nhà ở: 

Quỹ đất phát triển nhà ở được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ 

thuật tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn là 

306,72 ha, đạt 46,88% so với kế hoạch đặt ra.  
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Bảng 1.7: Quỹ đất để phát triển nhà ở đến cuối năm 2020 

ĐVT: ha 

STT Loại hình dự án nhà ở 

Quỹ đất phát triển các 

dự án nhà ở đến năm 

2020 theo Kế hoạch 

Quỹ đất phát triển 

các dự án nhà ở đến 

năm 2020 theo thực 

tế triển khai hoàn 

thành 

Khu vực đô thị 548,65 306,36 

1 Nhà ở thương mại 420,44 306,36 

2 Nhà ở xã hội 90,17   

3 Nhà ở tái định cư 38,02   

4 Nhà ở công vụ  0,02   

Khu vực nông thôn 105,67 0,36 

1 Nhà ở thương mại 85,22 0,36  

2 Nhà ở xã hội 10,41   

3 Nhà ở tái định cư 10,05   

4 Nhà ở công vụ  0,00   

 Tổng cộng 654,32 306,72 

Nguồn: Căn cứ Quỹ đất xây dựng dự án nhà ở đã hoàn thành trong giai 

đoạn 2016-2020 tại Bảng 1.3. 

2.3. Việc thực hiện các dự án phát triển nhà ở được xây dựng tiến độ 

trong Kế hoạch: 

Theo Kế hoạch, giai đoạn 2015 -2020 xây dựng tiến độ thực hiện cho 23 

dự án nhà ở thương mại (hoặc dự án phân lô bán nền) và 09 dự án nhà ở xã hội 

(06 dự án trong quỹ đất 20% và 03 dự án độc lập) và 08 dự án tái định cư (theo 

hình thức đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư rồi bố trí nền tái 

định cư cho người dân tự xây dựng nhà ở). Qua rà soát tiến độ thực hiện các dự 

án với tiến độ được duyệt tại Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2015 – 2020, 

kết quả đạt được như sau: 

Bảng 1.8: Kết quả thực hiện các dự án được lập tiến độ trong Kế 

hoạch nhà ở giai đoạn 2015 -2020 

STT Loại hình dự án 

Số lượng dự 

án xây dựng 

tiến độ theo 

Kế hoạch 

Thực tế thực hiện 

Đạt tiến 

độ 

Không đạt 

tiến độ 

Không 

thực hiện 

1 Dự án nhà ở thương mại 23 16 4 3 

2 Dự án nhà ở xã hội 9 1 4 4 

3 Dự án tái định cư 8 7 1 0 

4 Dự án nhà công vụ 1 0 0 1 
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Các dự án phát triển nhà góp phần tạo thêm quỹ nhà ở đô thị, cơ sở hạ tầng 

đô thị mới khang trang, hiện đại hơn; đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, giải quyết 

được một phần nhu cầu nhà ở, nâng cấp điều kiện sống của một bộ phận dân cư. 

Quỹ đất phát triển nhà ở đô thị được quy hoạch chi tiết, từng bước được kiểm 

soát, được đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Mặt khác, đã tạo ra lĩnh vực kinh doanh tiềm 

năng cho nhiều doanh nghiệp, tạo tiền đề cho hình thành phát triển thị trường bất 

động sản. Tuy nhiên, chủ yếu thời gian qua trên địa bàn tỉnh Cà Mau phát triển dự 

án phân lô bán nền và đến nay tỷ lệ lắp đầy nhà ở của các dự án này đạt tỷ lệ rất 

thấp (khoảng 20 – 30%). 

2.4. Việc kêu gọi đầu tư các dự án phát triển nhà ở giai đoạn 2015 -

2020: 

 Theo Kế hoạch, giai đoạn 2015 -2020 kêu gọi đầu tư cho 43 vị trí phát 

triển nhà ở thương mại, 04 vị trí phát triển nhà ở xã hội và 06 vị trí cho nhà tái 

định cư. Kết quả kêu gọi đầu tư các dự án tính đến cuối năm 2020: 14 dự án 

trong danh mục kêu gọi đầu tư của Kế hoạch đã lựa chọn được chủ đầu tư (13 

dự án nhà ở thương mại và 01 dự án tái định cư). 

 Bảng 1.9: Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư đã chọn chủ đầu tư  

TT 
Tên dự án thuộc danh 

mục kêu gọi đầu tư 
Chủ đầu tư 

Tên dự án sau khi chọn chủ 

đầu tư 

1 Dự án khu đô thị phường 1 
Công ty Cổ phần Tập 

đoàn T&T 

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở 

khu đô thị mới khóm 5 phường 

1 

2 

Dự án khu dân cư vành đai 

số 2 (đoạn từ Nguyễn Trãi 

đến Lâm Thành Mậu) 

 

Công ty TNHH Xây 

dựng Quang Tiến 

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở 

chỉnh trang KDC đường vành 

đai số 2 (đoạn từ Nguyễn Trãi 

đến Lâm Thành Mậu) 

3 
Dự án khu dân cư phía Tây 

tuyến đường Tạ Uyên 

Công ty CP Minh 

Thắng 

Dự án đầu tư xây dựng Khu 

dân cư phía Tây tuyến đường 

Tạ Uyên 

4 

Dự án TTTM- shophouse – 

khu đô thị hành chính – văn 

hóa- thể thao – dịch vụ 

Công ty Cổ phần 

Vincom Retail 

Dự án trung tâm thương mại 

shophouse, shopvila Vincom 

Cà Mau 

5 
Dự án phát triển nhà ở Khu 

B KĐT cửa ngõ Đông Bắc Công ty CP Tập đoàn 

Đồng Tâm 

Các dự án đầu tư xây dựng nhà 

ở thương mại An Sinh II, III, 

IV, IV 6 
Dự án phát triển nhà ở Khu 

C KĐT cửa ngõ Đông Bắc 

7 
Dự án phát triển nhà ở Khu 

D KĐT cửa ngõ Đông Bắc 

Công ty Cổ phần 

Thương mại Phát 

triển Sài Gòn 268 

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở 

Thương mại An Sinh (Happy 

Home) 

8 
Dự án nhà ở mật độ cao 

khóm 9, thị trấn Sông Đốc 

Công ty TNHH Xây 

dựng Quang Tiền 

Dự án Khu dân cư Khóm 9 bờ 

bắc Sông Đốc 
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TT 
Tên dự án thuộc danh 

mục kêu gọi đầu tư 
Chủ đầu tư 

Tên dự án sau khi chọn chủ 

đầu tư 

9 
Dự án nhà ở mật độ cao 

khóm 10, thị trấn Sông Đốc 

Công ty CP Tập đoàn 

TPM 

Dự án Khu dân cư Mật độ cao 

khóm 10 thị trấn Sông Đốc 

10 
Dự án khu dịch vụ  - dân cư 

khu công nghiệp Sông Đốc 

Liên danh Công ty 

Cổ phần đầu tư phát 

triển xây dựng Thuận 

Thành Công và Công 

ty Cổ phần đầu tư 

xây dựng Long An – 

IDICO. 

Dự án đầu tư Khu Dịch vụ-Dân 

cư Khu công nghiệp Sông Đốc 

11 
Khu dân cư Bến Tàu - 

LA37 

Công ty TNHH Tân 

Đạt Thành 

Dự án ĐTXD nhà ở Khu dân 

cư Bến tàu – LA37 

12 Khu dân cư LA 13-14 
Công ty TNHH MTV 

ĐTXD Nhật Trang 

Dự án ĐTXD nhà ở Khu dân 

cư chợ Rau Dừa (KDC LA13-

14) 

13 
Khu dân cư dịch vụ thuộc 

khu kinh tế Năm Căn 

Ban Quản lý khu 

kinh tế 

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng 

khu tái định cư khu kinh tế 

Năm Căn 

14 
Khu tái định cư phường 4, 

phường 9 

Ban Quản lý dự án 

công trình giao thông 

Dự án đầu tư xây dựng khu tái 

định cư phường 4 

2.5. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 

2.5.1. Những tồn tại, hạn chế 

Việc triển khai thực hiện một số giải pháp đề ra chưa phát huy hiệu quả cụ 

thể: 

 - Về quy hoạch xây dựng nhà ở đô thị, nông thôn: Phần lớn đô thị của tỉnh 

Cà Mau đã có quy hoạch khu trung tâm, tuy nhiên chưa có thiết kế đô thị làm cơ sở 

để xây dựng và quản lý nhà ở, vì vậy công tác quản lý xây dựng đô thị nói chung 

và xây dựng nhà ở đô thị nói riêng gặp nhiều khó khăn trong việc sửa chữa, cải tạo 

nhà ở hiện có cũng như triển khai xây dựng các khu nhà ở mới theo quy hoạch. 

- Về tài chính: Chưa có nhà đầu tư được áp dụng cho vay vốn thực hiện dự 

án nhà ở với lãi suất thấp, đặc biệt là vay vốn để thực hiện dự án nhà ở xã hội từ gói 

hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội của Chính phủ. 

- Về phát triển nhà ở xã hội: Đối với nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và sinh 

viên tuy đã được quan tâm chỉ đạo và có nhiều hình thức khuyến khích, giới thiệu 

đầu tư nhưng tình hình triển khai còn chậm chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế ở 

địa phương. Đến nay, tỉnh chưa có dự án nhà ở xã hội do doanh nghiệp đầu tư 

hoàn thành, không đạt chỉ tiêu đề ra. Các dự án nhà ở xã hội được đầu tư từ nguồn 

vốn ngân sách còn ít do ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn. 
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- Về công tác quản lý phát triển nhà ở: Công tác quản lý phát triển nhà ở 

trên địa bàn các huyện chưa được quan tâm đúng mức, chưa tăng cường công 

tác quản lý, xử lý các vi phạm về đất đai, đặc biệt là việc sử dụng đất sai mục 

đích, xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp, không phù hợp quy hoạch xây 

dựng... Mô hình tổ chức quản lý nhà nước về nhà ở chưa được kiện toàn, thiếu 

nhân lực thực hiện công tác quản lý xây dựng, cấp phép xây dựng nhà ở. 

- Về phát triển nhà ở theo dự án: Còn nhiều dự án phát triển nhà, khu đô thị 

không đảm bảo tiến độ đầu tư. Đầu tư phát triển nhà ở còn rất dàn trải, không 

đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với hạ tầng xã hội. Quá trình hình thành, triển khai dự án 

nhà ở thường kéo dài nhiều năm. Tỷ lệ lấp đầy nhà ở của các dự án còn thấp, vì 

thế đất đai không được đưa vào sử dụng dẫn đến lãng phí. Cụ thể: 

+ Về giải phóng mặt bằng: Hầu hết các dự án đều vướng giải phóng mặt 

bằng, kéo dài thời gian thực hiện dự án, làm chậm tiến độ (một số dự án triển 

khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng từ giai đoạn trước năm 2010 

nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% diện tích). 

+ Về xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Một số dự án có khó khăn trong việc đấu 

nối hệ thống hạ tầng kĩ thuật của dự án này với dự án khác và giữa các dự án với 

hệ thống hạ tầng kĩ thuật chung của tỉnh.  

+ Về các công trình hạ tầng xã hội: Nhiều dự án chưa xây dựng các công 

trình hạ tầng xã hội (trường học, trường mầm non, nhà trẻ, nhà văn hóa, khu vực 

luyện tập thể dục thể thao và cây xanh,...). Việc xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ 

đất 20% của dự án chưa được chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại quan tâm thực 

hiện. 

- Về loại hình nhà ở: Giai đoạn 2015-2020 tỉnh phát triển nhiều dự án 

phân lô bán nền. Một số ít dự án chủ đầu tư có xây dựng nhà ở để bán nhưng là 

các dạng nhà thấp tầng như nhà liên kế, nhà phố, chưa có nhà chung cư.  

- Về thị trường nhà ở: Nhìn chung, thị trường nhà ở tỉnh Cà Mau chưa 

phát triển, vai trò khai thác tiềm năng từ đất đai, tài chính cho phát triển kinh tế 

còn hạn chế; vai trò kích cầu nền kinh tế kết hợp với chỉnh trang đô thị thông 

qua phát triển nhà ở chưa phát huy được tác dụng.  

- Việc thực hiện hỗ trợ về nhà ở theo các chương trình mục tiêu còn nhiều 

khó khăn, nguồn vốn hỗ trợ xây dựng nhà ở chưa bố trí kịp thời, bên cạnh đó, 

người dân còn tâm lý lựa chọn ngày, tháng, năm phù hợp phong tục tập quán để 

xây dựng nhà ở đã ảnh hưởng đến tiến độ hỗ trợ. 

2.5.2. Nguyên nhân 

a) Nguyên nhân khách quan 
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- Dân số trên địa bàn toàn tỉnh 2015–2020 giảm, không gia tăng như dự 

báo; điều kiện kinh tế còn khó khăn làm hạn chế về tài chính cho phát triển mới 

và cải tạo, sửa chữa nhà ở dẫn tới các chỉ tiêu tổng diện tích sàn nhà ở tăng 

thêm, diện tích nhà ở bình quân đầu người và tỷ lệ chất lượng nhà ở không đạt 

được như kỳ vọng. 

- Phần lớn các dự án phát triển nhà ở giai đoạn này do các doanh nghiệp 

địa phương thực hiện nên có sự hạn chế nhất định về năng lực tài chính, năng 

lực kinh nghiệm để thực hiện dự án… Cùng với việc chưa ước đoán, đánh giá, 

lường trước hết những khó khăn trong quá trình thực hiện dự án nên khi phát 

sinh bất lợi (giải phóng mặt bằng chậm, chi phí đầu tư tăng, kinh doanh khó 

khăn…) ngay lập tức ảnh hưởng đến tiến độ dự án.  

- Việc đầu tư phát triển nhà ở xã hội không mang đến lợi nhuận như các hình 

thức đầu tư nhà ở thương mại, đất nền thương mại nên theo quy luật kinh doanh, 

việc thu hút các nhà đầu tư tự nguyện bỏ vốn đầu tư nhà ở xã hội là rất khó khăn.  

- Điều kiện tự nhiên với đặc thù nền đất yếu lại không khai thác được vật 

liệu xây dựng tại chỗ dẫn đến sự gia tăng chi phí xây dựng nhà ở. Đây là nguyên 

nhân chung gây ra khó khăn cho việc phát triển nhà ở nói chung và phát triển 

nhà ở xã hội, hỗ trợ nhà ở theo chương trình mục tiêu nói riêng. 

- Địa hình của tỉnh khá phức tạp, thuộc khu vực địa hình sông nước, khu 

vực nền đất yếu, nguy cơ sạt lở cao, không thuận lợi cho việc phát triển nhà ở, 

ảnh hưởng đến sự phát triển hệ thống hạ tầng (hạ tầng kỹ thuật mau xuống cấp, 

cần thường xuyên duy tu bảo trì). 

- Giai đoạn cuối năm 2019 đến nay, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 làm 

thị trường bất động sản trầm lắng, sản phẩm nhà ở tại các dự án gặp khó khăn 

trong khâu tiêu thụ, nhiều chủ đầu tư dự án có tâm lý đầu tư cầm chừng, tránh 

tồn đọng vốn. 

b) Nguyên nhân chủ quan 

- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án phát triển nhà ở và 

công tác giám sát đánh giá đầu tư các dự án nhà ở chưa được thực hiện tốt nên 

chưa kịp thời, quyết liệt giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình giải 

phóng mặt bằng dự án. 

- Các dự án triển khai chậm tiến độ cho chủ đầu tư thiếu sự chủ động 

trong việc tập trung nguồn lực thực hiện dự án đúng tiến độ. 

- Cơ chế chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư phát triển nhà ở xã hội 

còn chưa thực sự hấp dẫn các nhà đầu tư (tính đến nay tỉnh chưa ban hành cơ 

chế riêng thu hút đầu tư nhà ở xã hội, trong khi các cơ chế chung như hỗ trợ nhà  
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đầu tư về chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật của dự án nhà ở xã hội thì tỉnh chưa 

thực hiện được do ngân sách còn nhiều khó khăn). 

3. Bài học kinh nghiệm 

- Mục tiêu của chương trình, kế hoạch mang tính dự báo, định hướng 

trong khi công tác xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch phát triển nhà 

ở là nhiệm vụ mới, khó, thực tiễn phát sinh nhiều thách thức, do đó rất khó để 

đánh giá hết các tác động tiêu cực ảnh hưởng trong quá trình thực hiện, thực tế 

chưa đạt kỳ vọng ban đầu của chương trình, kế hoạch đặt ra. 

- Công tác phát triển nhà ở phụ thuộc rất nhiều vào việc tạo lập quỹ đất, 

tính ưu việt của cơ chế chính sách thu hút đầu tư tạo lập quỹ nhà, chế tài xử lý vi 

phạm, nguồn vốn đầu tư và sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến 

địa phương, tính chủ động, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước ở địa phương và 

chủ đầu tư dự án, đồng thời cần có giải pháp đồng bộ hiệu quả để kiểm tra, giám 

sát nhằm kịp thời giải quyết các tồn tại, hạn chế và tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình triển khai dự án. 

- Công tác quản lý nhà nước đối với việc đầu tư xây dựng nhà ở còn hạn 

chế, chưa quyết liệt xử lý, thu hồi đối với các dự án nhà ở chậm tiến độ hoặc các 

trường hợp vi phạm quy định của pháp luật. Công tác thanh tra, kiểm tra mặc dù 

đã được chú trọng và tăng cường, tuy nhiên việc thực hiện chưa được thường 

xuyên, liên tục và vẫn còn tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ hoặc 

đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan nhà nước. 
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CHƯƠNG II 

 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở 

1. Các chỉ tiêu phát triển nhà ở thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cà Mau đến năm 2025 và định hướng 

đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 504/QĐ-UBND 

ngày 15/3/2021. Trong đó, số liệu hiện trạng nhà ở được tổng hợp tại thời điểm 

ngày 31/12/2019 và xây dựng các chỉ tiêu phát triển từng loại hình nhà ở từ năm 

2020 đến 2030.  

Kế hoạch phát triển nhà ở được xây dựng trên cơ sở số liệu hiện trạng về 

nhà ở tại thời điểm ngày 31/12/2020 và xây dựng các chỉ tiêu phát triển từng 

loại hình nhà ở giai đoạn 2021-2025.  

Từ đó, lấy chỉ tiêu phát triển nhà ở từ năm 2020 – 2025 của Chương trình 

nhà ở trừ đi kết quả thực tế thực hiện trong năm 2020 (diện tích các loại hình 

nhà ở đã hoàn thành trong năm 2020) sẽ còn lại chỉ tiêu phát triển nhà ở giai 

đoạn 2021-2025 mà kế hoạch phải thực hiện. Cụ thể:  

Bảng 2.1. Chỉ tiêu phát triển nhà ở của từng loại hình nhà ở trong giai 

đoạn 2021-2025 

ĐVT: m2 sàn 

STT Loại nhà ở 

Chỉ tiêu giai đoạn 

2020-2025 được phê 

duyệt trong Chương 

trình phát triển nhà 

ở 

Diện tích nhà ở đã  

hoàn thành năm 

2020 

Chỉ tiêu cần thực 

hiện giai đoạn 

2021-2025 

Số căn 
Diện tích 

(m2 sàn) 
Số căn 

Diện tích 

(m2 sàn) 

Số 

căn 

Diện tích 

(m2 sàn) 

1 
Nhà ở thương 

mại7 
6.169 863.650 241 33.704 5.928 829.946 

2 Nhà ở xã hội 1.523 83.075 0 0 1.523 83.075 

3 Nhà ở dân tự xây 17.913 2.507.874 2.434 303.068 15.479 2.204.806 

Tổng cộng 25.605 3.454.599 2.675 336.772 22.930 3.117.827 

Như vậy để đạt được mục tiêu đã đặt ra theo các chỉ tiêu được phê duyệt 

trong Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cà Mau đến năm 2025 và định hướng 

đến năm 2030 thì trong giai đoạn 2021-2025 toàn tỉnh cần hoàn thành 3.117.827 

m2 sàn với 23.920 căn nhà, cụ thể như sau:  

- Nhà ở thương mại hoàn thành: 829.946 m2 sàn tương ứng 5.928 căn nhà; 

- Nhà ở xã hội hoàn thành: 83.075 m2 sàn tương ứng 1.523 căn nhà; 

                                                           
7 Bao gồm nhà ở trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại và các dự án chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất dưới hình thức phân lô, bán nền. 
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- Nhà ở dân tự xây trên đất ở hiện hữu là: 2.204.806 m2 sàn tương ứng 

15.479 căn nhà 

1.1. Tổng diện tích sàn cần đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2021– 2025:  

Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh cần phát triển 3.117.827 m² sàn nhà ở, 

tương ứng khoảng 22.930 căn; trong đó: 

- Nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư: Tổng diện tích sàn hoàn 

thành là 829.946 m² sàn (chiếm tỷ lệ 25,8 %) tương ứng khoảng 5.928 căn; 

trong đó: 

+ Nhà ở thương mại do chủ đầu tư xây dựng là 331.756 m² sàn, tương ứng 

khoảng 2.371 căn; 

+ Nhà ở do các hộ dân tự xây dựng trên các lô nền được chuyển quyền sử 

dụng đất là 498.190 m² sàn, tương ứng khoảng 3.557 căn.  

- Nhà ở xã hội: Tổng diện tích sàn hoàn thành là 83.075 m² sàn (chiếm tỷ 

lệ 2,6%), tương ứng khoảng 1.523 căn. Trong đó:  

+ Nhà ở xã hội cho các đối tượng là 60.000 m2 sàn, tương ứng khoảng 

1.000 căn; diện tích sàn nhà ở cho thuê tối thiểu là 12.000 m2 sàn. 

+ Nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động khu công nghiệp là 

16.000 m² sàn, tương ứng khoảng 400 căn; diện tích sàn nhà ở cho thuê tối thiểu 

là 3.200 m2 sàn. 

+ Nhà ở xã hội dành cho sinh viên thuê là 7.075 m2 sàn, tương ứng 

khoảng 123 phòng. 

- Nhà ở của hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng trên đất ở hiện hữu là: 

2.204.806 m² sàn (chiếm tỷ lệ 71,6%), tương ứng khoảng 15.479 căn. 

Như vậy trong giai đoạn 2021 - 2025, loại hình nhà ở riêng lẻ vẫn là loại 

hình nhà ở chính, nhà ở trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn này phát triển chủ yếu 

từ các hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng. 

1.2. Tỷ lệ các loại nhà ở (nhà ở riêng lẻ, nhà chung cư) cần đầu tư xây 

dựng giai đoạn 2021-2025: 

+ Phấn đấu đạt 101.663 m2 sàn nhà ở chung cư (chiếm khoảng 11,1% diện 

tích nhà ở phát triển theo dự án).  

+ Phấn đấu đạt 3.016.164 m2 sàn nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh. 
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Bảng 2.2: Diện tích sàn nhà ở tăng thêm theo từng loại hình nhà ở trong từng năm giai đoạn 2021 – 2025 

 

STT Loại nhà ở 

Giai đoạn 2021-2025 Diện tích sàn hoàn thành (m2 sàn)  Số căn hộ hoàn thành  

Diện tích  Số căn  
Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

 Năm 

2021  

 Năm 

2022  

 Năm 

2023  

 Năm 

2024  

 Năm 

2025  

I 

Nhà ở thương 

mại, khu đô thị, 

khu dân cư 

829.946 5.928 6.480 50.209 187.650 285.251 300.356 46 358 1.339 2.038 2.147 

1 
Nhà ở do chủ đầu 

tư xây dựng 
331.756 2.371 2.370 20.084 75.060 114.101 120.141 17 143 535 816 860 

2 

Nhà ở do người 

dân xây dựng trên 

đất được chuyển 

quyền sử dụng đất 

498.190 3.557 4.110 30.125 112.590 171.150 180.215 29 215 804 1.222 1.287 

II Nhà ở xã hội 83.075 1.523 0 8.855 19.140 29.525 25.555 0 148 319 625 431 

1 
Nhà ở xã hội cho 

các đối tượng 
60.000 1.000 0 8.855 19.140 13.525 18.480 0 148 319 225 308 

2 

Nhà ở xã hội cho 

công nhân, người 

lao động KCN 

16.000 400 0 0 0 16.000 0 0 0 0 400 0 

2 
Nhà ở xã hội cho 

sinh viên 
7.075 123 0 0 0 0 7.075 0 0 0 0 123 

IV 

Nhà ở hộ gia đình, 

cá nhân tự xây 

dựng 

2.204.806 15.479 440.961 440.961 440.961 440.961 440.962 3.095 3.096 3.096 3.096 3.096 

  Tổng 3.117.827 22.930 447.441 500.025 647.751 755.737 766.873 3.141 3.602 4.754 5.759 5.674 
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1.3. Diện tích nhà ở bình quân đầu người: 

Diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh đến năm 2025 đạt 23,0 

m2sàn/người, trong đó khu vực đô thị là 23,8 m2sàn/người, khu vực nông thôn là 

22,6 m2sàn/người.  

Bảng 2.3: Diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh đến năm 

2025 

Thời điểm  
 Diện tích bình quân (m2 sàn/người) 

 Toàn tỉnh   Đô thị   Nông thôn  

2021              21,80                 23,2                 21,6  

2022              22,00                 23,4                 21,8  

2023              22,29                 23,5                 22,1  

2024              22,65                 23,7                 22,3  

2025              23,00                 23,8                 22,6  

1.4. Diện tích nhà ở tối thiểu:  

Chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu đến năm 2025 đạt 12 m² sàn/người. 

1.5. Chất lượng nhà ở đến năm 2025:  

Nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt tỷ lệ trên 85%, nhà ở thiếu kiên cố và 

đơn sơ đạt tỷ lệ dưới 15%.  

2. Vị trí, khu vực phát triển nhà ở và dự kiến kế hoạch triển khai các 

dự án đầu tư xây dựng nhà ở: 

- Vị trí của các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại đang triển khai 

và kế hoạch triển khai thực hiện dự án trong từng năm của giai đoạn 2021-2025: 

Phụ lục 2 của Kế hoạch. 

- Vị trí của các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đang triển khai và kế 

hoạch triển khai thực hiện dự án trong từng năm của giai đoạn 2021-2025: Phụ 

lục 3 của Kế hoạch. 

- Danh mục các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư dự kiến 

kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025: Phụ lục 4 của Kế hoạch. 

- Danh mục các dự án nhà ở xã hội dự kiến kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-

2025: Phụ lục 5 của Kế hoạch. 

- Danh mục các dự án nhà ở tái định cư được đầu tư từ nguồn vốn ngân 

sách nhà nước trong giai đoạn 2021-2025: Phụ lục 6 của Kế hoạch. 

Tổng hợp số lượng danh mục các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội 

đang thực hiện và danh mục dự án dự kiến kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025:  
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Bảng 2.4: Số lượng dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội đang thực hiện và 

dự kiến kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025 

STT Đơn vị hành chính 
Số dự án đang thực hiện 

(đã có chủ đầu tư) 

Số dự án kêu gọi 

đầu tư 

  Toàn tỉnh 30 69 

1  Thành phố Cà Mau  19 18 

2  Huyện Thới Bình  0 5 

3  Huyện U Minh  0 9 

4  Huyện Đầm Dơi  0 0 

5  Huyện Trần Văn Thời  5 3 

6  Huyện Phú Tân  0 1 

7  Huyện Cái Nước  3 13 

8  Huyện Ngọc Hiển  2 7 

9  Huyện Năm Căn  1 13 

Các vị trí, khu vực dự kiến phát triển nhà ở được lập theo quy định tại điểm 

a khoản 3 Điều 3 của Nghị định 99/20215/NĐ-CP, là cơ sở cho hoạt động điều 

tiết, quản lý nhà nước về phát triển nhà ở và theo dõi kết quả thực hiện Chương 

trình, Kế hoạch phát triển nhà trong từng giai đoạn. Danh sách vị trí, khu vực dự 

kiến phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 được cập nhật tính đến tháng 11/2021. 

Danh sách vị trí, khu vực phát triển nhà ở có thể thay đổi, cập nhật trong kỳ kế 

hoạch để phù hợp với tình hình phát triển thực tế, nhu cầu đầu tư của nhà đầu tư 

và theo đúng quy định pháp luật. 

Ngoài ra trong giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh còn có 32 dự án tái 

định cư sử dụng vốn ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng phục vụ nhu cầu tái 

định cư (giải phóng mặt bằng, di dân từ vùng sạt lở ven biển, vùng thiên tai…) 

trên địa bàn tỉnh. 

3. Diện tích đất để xây dựng nhà ở 

 3.1. Đối với giai đoạn 5 năm 2021-2025 

Để đạt được các chỉ tiêu phát triển nhà ở, trong giai đoạn 2021-2025 cần 

618,88 ha đất để xây dựng các loại hình nhà ở.  
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Bảng 2.5: Diện tích đất để xây dựng các loại hình nhà ở giai đoạn 2021-2025 

STT Loại hình sử dụng đất 

Tổng 

diện 

tích 

đất 

(ha) 

Giai đoạn 2021-2025 

Quỹ 

đất ở 

Quỹ đất 

hạ tầng 

tối thiểu 

Quỹ đất 

ở dự 

kiến 

giao bổ 

sung cho 

các dự 

án giai 

đoạn sau 

I Phát triển dự án nhà ở thương mại 411,76 132,83 199,24 79,70 

1 Dự án đầu tư xây dựng nhà ở 68,56 22,12 33,18 13,27 

2 Dự án chuyển quyền sử dụng đất cho người 

dân tự xây dựng 

343,20 110,71 166,06 66,43 

II Đất phục vụ tái định cư 35,99 14,39 21,59 5,00 

III Đất phát triển nhà ở xã hội 24,15 7,84 11,75 4,56 

1 Nhà ở cho các đối tượng khác 18,60 6,00 9,00 3,60 

2 Nhà ở cho công nhân, người lao động KCN 4,96 1,60 2,40 0,96 

3 Nhà ở cho sinh viên 0,59 0,24 0,35  

IV Đất nhà ở dân tự xây 146,99 146,99   

  TOÀN TỈNH 618,88 302,04 232,58 89,26 

3.2. Đối với kế hoạch hàng năm: 

Diện tích đất xây dựng nhà ở hàng năm trong giai đoạn 2021-2025 như sau: 

- Năm 2021:  

STT Loại hình sử dụng đất 

Năm 2021 

Tổng 

diện 

tích đất 

(ha) 

Quỹ đất 

ở 

Quỹ đất 

hạ tầng 

tối 

thiểu 

I Phát triển dự án nhà ở thương mại 2,59 1,04 1,56 

1 Dự án đầu tư xây dựng nhà ở 0,43 0,17 0,26 

2 Dự án chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây 

dựng 

2,16 0,86 1,30 

II Đất phục vụ tái định cư 7,20 2,88 4,32 

III Đất phát triển nhà ở xã hội 0,00 0,00 0,00 

1 Nhà ở cho các đối tượng    

2 Nhà ở cho công nhân, người lao động KCN    

3 Nhà ở cho sinh viên    
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STT Loại hình sử dụng đất 

Năm 2021 

Tổng 

diện 

tích đất 

(ha) 

Quỹ đất 

ở 

Quỹ đất 

hạ tầng 

tối 

thiểu 

IV Đất nhà ở dân tự xây 29,40 29,40   

  TOÀN TỈNH 39,19 33,31 5,87 

- Năm 2022: 

STT Loại hình sử dụng đất 

Năm 2022 

Tổng 

diện tích 

đất (ha) 

Quỹ đất 

ở 

Quỹ đất 

hạ tầng 

tối thiểu 

I Phát triển dự án nhà ở thương mại 20,08 8,03 12,05 

1 Dự án đầu tư xây dựng nhà ở 3,35 1,34 2,01 

2 Dự án chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự 

xây dựng 

16,74 6,69 10,04 

II Đất phục vụ tái định cư 7,20 2,88 4,32 

III Đất phát triển nhà ở xã hội 2,21 0,89 1,33 

1 Nhà ở cho các đối tượng 2,21 0,89 1,33 

2 Nhà ở cho công nhân, người lao động KCN 0,00 0,00 0,00 

3 Nhà ở cho sinh viên 0,00 0,00 0,00 

IV Đất nhà ở dân tự xây 29,40 29,40  

  TOÀN TỈNH 58,89 41,20 17,70 

- Năm 2023: 

STT Loại hình sử dụng đất 

Năm 2023 

Tổng 

diện tích 

đất (ha) 

Quỹ đất 

ở 

Quỹ đất 

hạ tầng 

tối thiểu 

I Phát triển dự án nhà ở thương mại 75,06 30,02 45,04 

1 Dự án đầu tư xây dựng nhà ở 12,51 5,00 7,51 

2 Dự án chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự 

xây dựng 

62,55 25,02 37,53 

II Đất phục vụ tái định cư 7,20 2,88 4,32 

III Đất phát triển nhà ở xã hội 4,79 1,91 2,87 
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STT Loại hình sử dụng đất 

Năm 2023 

Tổng 

diện tích 

đất (ha) 

Quỹ đất 

ở 

Quỹ đất 

hạ tầng 

tối thiểu 

1 Nhà ở cho các đối tượng 4,79 1,91 2,87 

2 Nhà ở cho công nhân, người lao động KCN 0,00 0,00 0,00 

3 Nhà ở cho sinh viên 0,00 0,00 0,00 

IV Đất nhà ở dân tự xây 29,40 29,40  

  TOÀN TỈNH 116,44 64,21 52,23 

 

- Năm 2024: 

STT Loại hình sử dụng đất 

Năm 2024 

Tổng 

diện tích 

đất (ha) 

Quỹ đất 

ở 

Quỹ đất 

hạ tầng 

tối thiểu 

I Phát triển dự án nhà ở thương mại 114,10 45,64 68,46 

1 Dự án đầu tư xây dựng nhà ở 19,02 7,61 11,41 

2 Dự án chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự 

xây dựng 

95,08 38,03 57,05 

II Đất phục vụ tái định cư 7,20 2,88 4,32 

III Đất phát triển nhà ở xã hội 7,38 2,95 4,43 

1 Nhà ở cho các đối tượng 3,38 1,35 2,03 

2 Nhà ở cho công nhân, người lao động KCN 4,00 1,60 2,40 

3 Nhà ở cho sinh viên 0,00 0,00 0,00 

IV Đất nhà ở dân tự xây 29,40 29,40   

  TOÀN TỈNH 158,08 80,87 77,21 

- Năm 2025: 

STT Loại hình sử dụng đất 

Năm 2025 

Tổng 

diện tích 

đất (ha) 

Quỹ đất 

ở 

Quỹ đất 

hạ tầng 

tối thiểu 

I Phát triển dự án nhà ở thương mại 120,14 48,06 72,09 

1 Dự án đầu tư xây dựng nhà ở 20,02 8,01 12,01 
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2 Dự án chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự 

xây dựng 

100,12 40,05 60,07 

II Đất phục vụ tái định cư 7,20 2,88 4,32 

III Đất phát triển nhà ở xã hội 5,21 2,08 3,13 

1 Nhà ở cho các đối tượng 4,62 1,85 2,77 

2 Nhà ở cho công nhân, người lao động KCN 0,00 0,00 0,00 

3 Nhà ở cho sinh viên 0,59 0,24 0,35 

IV Đất nhà ở dân tự xây 29,40 29,40   

  TOÀN TỈNH 161,95 82,42 79,53 

4. Nguồn vốn phát triển nhà ở 

- Dự kiến có các nguồn vốn để phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh bao gồm: 

+  Phát triển nhà ở trong các dự án nhà ở thương mại bằng nguồn vốn xã 

hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng, người dân,....; 

+  Nhà ở riêng lẻ tự xây dựng của các hộ gia đình bằng nguồn vốn tích lũy 

từ thu nhập của hộ gia đình;  

+  Vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chủ yếu từ nguồn vốn xã hội hóa của 

các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng ưu đãi, Ngân hàng chính sách xã hội,...; 

+ Các dự án phục vụ tái định cư được sử dụng nguồn vốn ngân sách địa 

phương (ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện) để đầu tư hạ tầng kỹ thuật. 

- Nguồn vốn cần để phát triển nhà ở trong giai đoạn 2021 – 2025 dự kiến 

khoảng 19.249 tỷ đồng. Trong đó sử dụng nguồn vốn ngân sách (ngân sách cấp 

tỉnh và ngân sách cấp huyện) là 182,8 tỷ đồng, bao gồm: 

+  140,3 tỷ đồng đầu tư xây dựng hạ tầng các khu tái định cư; 

+  Hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ cho 742 hộ gia đình người có công với cách 

mạng đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Tổng nguồn vốn hỗ trợ là 29,7 

tỷ đồng; 

+  Hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ cho 641 hộ gia đình người có công với cách 

mạng đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ sửa chữa nhà ở. Tổng nguồn vốn hỗ trợ là 12,8 

tỷ đồng; 

4.1. Cơ cấu nguồn vốn phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025: 

STT Loại nhà ở 
Diện tích 

(m2) 

Suất đầu 

tư  

(triệu 

đồng/m2) 

Tổng 

nguồn 

vốn (tỷ 

đồng) 

Cơ cấu nguồn vốn giai đoạn 2021-2025  

(tỷ đồng) 

NSTW 
NS 

tỉnh 

Vốn 

DN 

Vốn 

hỗ 

trợ  

Vốn 

người 

dân 
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STT Loại nhà ở 
Diện tích 

(m2) 

Suất đầu 

tư  

(triệu 

đồng/m2) 

Tổng 

nguồn 

vốn (tỷ 

đồng) 

Cơ cấu nguồn vốn giai đoạn 2021-2025  

(tỷ đồng) 

NSTW 
NS 

tỉnh 

Vốn 

DN 

Vốn 

hỗ 

trợ  

Vốn 

người 

dân 

I 
Nhà ở 

thương mại   
7.021,7 - - 3.584,2 - 3.437,5 

1 

Chủ đầu tư 

xây dựng 

nhà ở để bán 

331.756 6,90 2.289,1 
  

2.289,1 
  

2 

Người dân 

xây dựng 

nhà ở trên 

đất nền được 

chuyển 

quyền sử 

dụng đất 

498.190 6,90 3.437,5 
    

3.437,5 

3 
Xây dựng hạ 

tầng 
1.992.389 0,65 1.295,1 

  
1.295,1 

  

II 

Xây dựng 

hạ tầng khu 

tái định cư 

215.912 0,65 140,3 - 140,3 - - - 

III 
Nhà ở xã 

hội   
498,5 - - 498,5 - - 

1 

Nhà ở xã hội 

cho các đối 

tượng 

60.000 6,00 360,0 
  

360,0 
  

2 

Nhà ở xã hội 

cho công 

nhân, người 

lao động 

16.000 6,00 96,0 
  

96,0 
  

3 

Nhà ở xã hội 

cho sinh 

viên 

7.075 6,00 42,5 
  

42,5 
  

IV 
Nhà ở dân 

tự xây   
11.588,4 - 42,5 - 80,6 11.465,3 

1 

Hộ gia đình 

người có 

công với 

cách mạng  

  
164,4 

 
42,5 

 
10,6 111,3 

a Xây mới 29.680 5,00 148,4 
 

29,7 
 

7,4 111,3 

b Sửa chữa 
  

16,0 
 

12,8 
 

3,2 
 

2 

Hộ nghèo 

được hỗ trợ 

về nhà ở 

80.000 5,00 400,0 
   

70,0 330,0 

3 

Người dân 

tự bỏ kinh 

phí xây 

dựng nhà ở 

trên đất ở 

hiện hữu 

2.204.806 5,00 11.024,0 
    

11.024,0 

  Tổng 
  

19.248,9 - 182,8 4.082,6 80,6 14.902,8 

 4.2. Cơ cấu nguồn vốn phát triển nhà ở hàng năm giai đoạn 2021-2025: 
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- Năm 2021: 

STT Loại nhà ở 

Diện 

tích 

(m2) 

Suất đầu 

tư  

(triệu 

đồng/m2) 

 Tổng 

nguồn 

vốn (tỷ 

đồng)  

 Cơ cấu nguồn vốn năm 2021 (tỷ đồng)  

 

NSTW  

 NS 

tỉnh  

 Vốn 

DN  

 Vốn 

hỗ 

trợ   

 Vốn 

người 

dân  

I 
Nhà ở thương 

mại   
55,2 - - 26,8 - 28,4 

1 
Chủ đầu tư xây 

dựng nhà ở để bán 
2.592 6,90 16,4 

  
16,4 

  

2 

Người dân xây 

dựng nhà ở trên 

đất nền được 

chuyển quyền sử 

dụng đất 

3.888 6,90 28,4 
    

28,4 

3 Xây dựng hạ tầng 15.553 0,65 10,4 
  

10,4 
  

II 
Xây dựng hạ tầng 

khu tái định cư 
0 0,65 - - - - - - 

III Nhà ở xã hội 
  

- - - - - - 

1 
Nhà ở xã hội cho 

các đối tượng 
0 6,00 - 

  
- 

  

2 

Nhà ở xã hội cho 

công nhân, người 

lao động 

0 6,00 - 
  

- 
  

3 
Nhà ở xã hội cho 

sinh viên 
0 6,00 - 

  
- 

  

IV Nhà ở dân tự xây 
  

2.204,8 - - - - 2.204,8 

1 

Hộ gia đình người 

có công với cách 

mạng  
        

a Xây mới 0 5,00 
      

b Sửa chữa 0 
       

2 
Hộ nghèo được hỗ 

trợ về nhà ở 
0 5,00 

      

3 

Người dân tự bỏ 

kinh phí xây dựng 

nhà ở trên đất ở 

hiện hữu 

440.961 5,00 2.204,8 
    

2.204,8 

  Tổng 
  

2.260,0 - - 26,8 - 2.233,2 

- Năm 2022: 

STT Loại nhà ở 

Diện 

tích 

(m2) 

Suất đầu 

tư (triệu 

đồng/m2) 

 Tổng 

nguồn 

vốn (tỷ 

đồng)  

 Cơ cấu nguồn vốn năm 2022 (tỷ đồng)  

 

NSTW  

 NS 

tỉnh  

 Vốn 

DN  

 Vốn 

hỗ 

trợ   

 Vốn 

người 

dân  

I 
Nhà ở thương 

mại   
424,8 - - 216,9 - 207,9 

1 
Chủ đầu tư xây 

dựng nhà ở để bán 
20.084 6,90 138,6 

  
138,6 

  

2 

Người dân xây 

dựng nhà ở trên 

đất nền được 

chuyển quyền sử 

30.126 6,90 207,9 
    

207,9 
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STT Loại nhà ở 

Diện 

tích 

(m2) 

Suất đầu 

tư (triệu 

đồng/m2) 

 Tổng 

nguồn 

vốn (tỷ 

đồng)  

 Cơ cấu nguồn vốn năm 2022 (tỷ đồng)  

 

NSTW  

 NS 

tỉnh  

 Vốn 

DN  

 Vốn 

hỗ 

trợ   

 Vốn 

người 

dân  

dụng đất 

3 Xây dựng hạ tầng 120.503 0,65 78,3 
  

78,3 
  

II 
Xây dựng hạ tầng 

khu tái định cư 
53.978 0,65 35,1 - 35,1 - - - 

III Nhà ở xã hội 
  

53,1 - - 53,1 - - 

1 
Nhà ở xã hội cho 

các đối tượng 
8.855 6,00 53,1 

  
53,1 

  

2 

Nhà ở xã hội cho 

công nhân, người 

lao động 

0 6,00 - 
  

- 
  

3 
Nhà ở xã hội cho 

sinh viên 
0 6,00 - 

  
- 

  

IV Nhà ở dân tự xây 
  

2.345,9 - 10,6 - 20,2 2.315,1 

1 

Hộ gia đình người 

có công với cách 

mạng  
  

41,1 
 

10,6 
 

2,7 27,8 

a Xây mới 7.420 5,00 37,1 
 

7,4 
 

1,9 27,8 

b Sửa chữa 
  

4,0 
 

3,2 
 

0,8 
 

2 
Hộ nghèo được hỗ 

trợ về nhà ở 
20.000 5,00 100,0 

   
17,5 82,5 

3 

Người dân tự bỏ 

kinh phí xây dựng 

nhà ở trên đất ở 

hiện hữu 

440.961 5,00 2.204,8 
    

2.204,8 

  Tổng 
  

2.858,9 - 45,7 270,0 20,2 2.523,0 

- Năm 2023: 

STT Loại nhà ở 

Diện 

tích 

(m2) 

Suất đầu 

tư (triệu 

đồng/m2) 

 Tổng 

nguồn 

vốn (tỷ 

đồng)  

 Cơ cấu nguồn vốn năm 2023 (tỷ đồng)  

 

NSTW  

 NS 

tỉnh  

 Vốn 

DN  

 Vốn 

hỗ 

trợ   

 Vốn 

người 

dân  

I 
Nhà ở thương 

mại   
1.587,5 - - 810,6 - 776,9 

1 
Chủ đầu tư xây 

dựng nhà ở để bán 
75.060 6,90 517,9 

  
517,9 

  

2 

Người dân xây 

dựng nhà ở trên 

đất nền được 

chuyển quyền sử 

dụng đất 

112.590 6,90 776,9 
    

776,9 

3 Xây dựng hạ tầng 450.361 0,65 292,7 
  

292,7 
  

II 
Xây dựng hạ tầng 

khu tái định cư 
53.978 0,65 35,1 - 35,1 - - - 

III Nhà ở xã hội 
  

114,8 - - 114,8 - - 

1 Nhà ở xã hội cho 19.140 6,00 114,8 
  

114,8 
  



34 
 

STT Loại nhà ở 

Diện 

tích 

(m2) 

Suất đầu 

tư (triệu 

đồng/m2) 

 Tổng 

nguồn 

vốn (tỷ 

đồng)  

 Cơ cấu nguồn vốn năm 2023 (tỷ đồng)  

 

NSTW  

 NS 

tỉnh  

 Vốn 

DN  

 Vốn 

hỗ 

trợ   

 Vốn 

người 

dân  

các đối tượng 

2 

Nhà ở xã hội cho 

công nhân, người 

lao động 

0 6,00 - 
  

- 
  

3 
Nhà ở xã hội cho 

sinh viên 
0 6,00 - 

  
- 

  

IV Nhà ở dân tự xây 
  

2.345,9 - 10,6 - 20,2 2.315,1 

1 

Hộ gia đình người 

có công với cách 

mạng  
  

41,1 
 

10,6 
 

2,7 27,8 

a Xây mới 7.420 5,00 37,1 
 

7,4 
 

1,9 27,8 

b Sửa chữa 
  

4,0 
 

3,2 
 

0,8 
 

2 
Hộ nghèo được hỗ 

trợ về nhà ở 
20.000 5,00 100,0 

   
17,5 82,5 

3 

Người dân tự bỏ 

kinh phí xây dựng 

nhà ở trên đất ở 

hiện hữu 

440.961 5,00 2.204,8 
    

2.204,8 

  Tổng 
  

4.083,4 - 45,7 925,5 20,2 3.092,0 

- Năm 2024: 

STT Loại nhà ở 

Diện 

tích 

(m2) 

Suất đầu 

tư (triệu 

đồng/m2) 

 Tổng 

nguồn 

vốn (tỷ 

đồng)  

 Cơ cấu nguồn vốn năm 2024 (tỷ đồng)  

 

NSTW  

 NS 

tỉnh  

 Vốn 

DN  

 Vốn 

hỗ 

trợ   

 Vốn 

người 

dân  

I 
Nhà ở thương 

mại   
2.413,2 - - 1.232,3 - 1.180,9 

1 

Chủ đầu tư xây 

dựng nhà ở để 

bán 

114.100 6,90 787,3 
  

787,3 
  

2 

Người dân xây 

dựng nhà ở trên 

đất nền được 

chuyển quyền 

sử dụng đất 

171.150 6,90 1.180,9 
    

1.180,9 

3 
Xây dựng hạ 

tầng 
684.601 0,65 445,0 

  
445,0 

  

II 

Xây dựng hạ 

tầng khu tái 

định cư 

53.978 0,65 35,1 - 35,1 - - - 

III Nhà ở xã hội 
  

177,2 - - 177,2 - - 

1 

Nhà ở xã hội 

cho các đối 

tượng 

13.525 6,00 81,2 
  

81,2 
  

2 

Nhà ở xã hội 

cho công nhân, 

người lao động 

16.000 6,00 96,0 
  

96,0 
  

3 Nhà ở xã hội 0 6,00 - 
  

- 
  



35 
 

STT Loại nhà ở 

Diện 

tích 

(m2) 

Suất đầu 

tư (triệu 

đồng/m2) 

 Tổng 

nguồn 

vốn (tỷ 

đồng)  

 Cơ cấu nguồn vốn năm 2024 (tỷ đồng)  

 

NSTW  

 NS 

tỉnh  

 Vốn 

DN  

 Vốn 

hỗ 

trợ   

 Vốn 

người 

dân  

cho sinh viên 

IV 
Nhà ở dân tự 

xây   
2.345,9 - 10,6 - 20,2 2.315,1 

1 

Hộ gia đình 

người có công 

với cách mạng  
  

41,1 
 

10,6 
 

2,7 27,8 

a Xây mới 7.420 5,00 37,1 
 

7,4 
 

1,9 27,8 

b Sửa chữa 
  

4,0 
 

3,2 
 

0,8 
 

2 
Hộ nghèo được 

hỗ trợ về nhà ở 
20.000 5,00 100,0 

   
17,5 82,5 

3 

Người dân tự bỏ 

kinh phí xây 

dựng nhà ở trên 

đất ở hiện hữu 

440.961 5,00 2.204,8 
    

2.204,8 

  Tổng 
  

4.971,4 - 45,7 1.409,4 20,2 3.496,1 

- Năm 2025 

STT Loại nhà ở 

Diện 

tích 

(m2) 

Suất đầu 

tư (triệu 

đồng/m2) 

 Tổng 

nguồn 

vốn (tỷ 

đồng)  

 Cơ cấu nguồn vốn năm 2025 (tỷ đồng)  

 

NSTW  

 NS 

tỉnh  

 Vốn 

DN  

 Vốn 

hỗ 

trợ   

 Vốn 

người 

dân  

I 
Nhà ở thương 

mại   
2.541,0 - - 1.297,5 - 1.243,5 

1 

Chủ đầu tư xây 

dựng nhà ở để 

bán 

120.142 6,90 829,0 
  

829,0 
  

2 

Người dân xây 

dựng nhà ở trên 

đất nền được 

chuyển quyền sử 

dụng đất 

180.213 6,90 1.243,5 
    

1.243,5 

3 Xây dựng hạ tầng 720.853 0,65 468,6 
  

468,6 
  

II 

Xây dựng hạ 

tầng khu tái 

định cư 

53.978 0,65 35,1 - 35,1 - - - 

III Nhà ở xã hội 
  

153,3 - - 153,3 - - 

1 
Nhà ở xã hội cho 

các đối tượng 
18.480 6,00 110,9 

  
110,9 

  

2 

Nhà ở xã hội cho 

công nhân, người 

lao động 

0 6,00 - 
  

- 
  

3 
Nhà ở xã hội cho 

sinh viên 
7.075 6,00 42,5 

  
42,5 

  

IV 
Nhà ở dân tự 

xây   
2.345,9 - 10,6 - 20,2 2.315,1 

1 

Hộ gia đình 

người có công 

với cách mạng  
  

41,1 
 

10,6 
 

2,7 27,8 

a Xây mới 7.420 5,00 37,1 
 

7,4 
 

1,9 27,8 
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STT Loại nhà ở 

Diện 

tích 

(m2) 

Suất đầu 

tư (triệu 

đồng/m2) 

 Tổng 

nguồn 

vốn (tỷ 

đồng)  

 Cơ cấu nguồn vốn năm 2025 (tỷ đồng)  

 

NSTW  

 NS 

tỉnh  

 Vốn 

DN  

 Vốn 

hỗ 

trợ   

 Vốn 

người 

dân  

b Sửa chữa 
  

4,0 
 

3,2 
 

0,8 
 

2 
Hộ nghèo được 

hỗ trợ về nhà ở 
20.000 5,00 100,0 

   
17,5 82,5 

3 

Người dân tự bỏ 

kinh phí xây 

dựng nhà ở trên 

đất ở hiện hữu 

440.961 5,00 2.204,8 
    

2.204,8 

  Tổng 
  

5.075,3 - 45,7 1.450,9 20,2 3.558,6 

5. Kế hoạch phát triển nhà ở phân theo từng đơn vị hành chính 

Kế hoạch phát triển nhà ở của từng đơn vị hành chính cụ thể hóa diện tích 

cần đầu tư xây dựng hàng năm của từng loại hình nhà ở đối với từng đơn vị trên 

địa bàn tỉnh, làm cơ sở để kêu gọi đầu tư, thúc đẩy sự phát triển của từng loại 

hình nhà ở để đạt được mục tiêu đã đặt ra trong Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh 

Cà Mau giai đoạn 2021-2025. 
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5.1. Thành phố Cà Mau 
 

STT Loại nhà ở 

Giai đoạn 2021-2025 Diện tích sàn hoàn thành Số căn hộ hoàn thành 

Diện tích Số căn 
Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

I Nhà ở thương mại 538.045 3.845 3.333 47.062 135.100 186.454 166.096 24 336 965 1.332 1.188 

1  
Nhà ở do chủ đầu 

tư xây dựng 
214.995 1.537 1.111 18.825 54.040 74.581 66.438 8 134 386 533 476 

2  

Nhà ở do người dân 

xây dựng trên đất 

được chuyển quyền 

sử dụng đất 

323.050 2.308 2.222 28.237 81.060 111.873 99.658 16 202 579 799 712 

II Nhà ở xã hội 83.075 1.523 0 8.855 19.140 29.525 25.555 0 148 319 625 431 

1 
Nhà ở xã hội cho 

các đối tượng 
60.000 1.000 0 8.855 19.140 13.525 18.480 0 148 319 225 308 

2 

Nhà ở xã hội cho 

công nhân, người 

lao động KCN 

16.000 400     

  16.000         400   

3 
Nhà ở xã hội cho 

sinh viên 
7.075 123     

    7.075         123 

III Nhà ở dân tự xây 586.910 4.120 117.382 117.382 117.382 117.382 117.382 824 824 824 824 824 

Tổng 1.208.030 9.488 120.715 173.299 271.622 333.361 309.033 848 1.308 2.108 2.781 2.443 
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5.2. Huyện Thới Bình 

STT Loại nhà ở 

Giai đoạn 

2021-2025 
Diện tích sàn hoàn thành Số căn hộ hoàn thành 

Diện 

tích 

Số 

căn 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

I Nhà ở thương mại 10.633 75 0 0 2.127 4.253 4.253 0 0 15 30 30 

1  
Nhà ở do chủ đầu tư xây 

dựng 
4.253 30 0 0 851 1.701 1.701 0 0 6 12 12 

2  

Nhà ở do người dân xây 

dựng trên đất được chuyển 

quyền sử dụng đất 

6.380 45 0 0 1.276 2.552 2.552 0 0 9 18 18 

II Nhà ở xã hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 
Nhà ở xã hội cho các đối 

tượng 
        

                

2 
Nhà ở xã hội cho công 

nhân, người lao động KCN 
        

                

3 Nhà ở xã hội cho sinh viên         
                

III Nhà ở dân tự xây 207.420 1.455 41.484 41.484 41.484 41.484 41.484 291 291 291 291 291 

Tổng 218.053 1.530 41.484 41.484 43.611 45.737 45.737 291 291 306 321 321 
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5.3. Huyện U Minh 

STT 
Loại nhà ở 

Giai đoạn 

2021-2025 
Diện tích sàn hoàn thành Số căn hộ hoàn thành 

Diện 

tích 

Số 

căn 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

I Nhà ở thương mại 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1  
Nhà ở do chủ đầu tư xây 

dựng 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2  

Nhà ở do người dân xây 

dựng trên đất được chuyển 

quyền sử dụng đất 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II Nhà ở xã hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 
Nhà ở xã hội cho các đối 

tượng 
        

                

2 
Nhà ở xã hội cho công 

nhân, người lao động KCN 
        

  0         0   

3 Nhà ở xã hội cho sinh viên         
                

III Nhà ở dân tự xây 156.396 1.099 31.279 31.279 31.279 31.279 31.280 220 220 220 220 219 

Tổng 156.396 1.099 31.279 31.279 31.279 31.279 31.280 220 220 220 220 219 
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5.4. Huyện Đầm Dơi 

STT Loại nhà ở 

Giai đoạn 2021-

2025 
Diện tích sàn hoàn thành Số căn hộ hoàn thành 

Diện 

tích 

Số 

căn 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

I Nhà ở thương mại 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1  
Nhà ở do chủ đầu tư 

xây dựng 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2  

Nhà ở do người dân 

xây dựng trên đất được 

chuyển quyền sử dụng 

đất 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II Nhà ở xã hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 
Nhà ở xã hội cho các 

đối tượng 
        

                

2 

Nhà ở xã hội cho công 

nhân, người lao động 

KCN 

        

  0         0   

3 
Nhà ở xã hội cho sinh 

viên 
        

                

III Nhà ở dân tự xây 300.035 2.106 60.007 60.007 60.007 60.007 60.007 422 421 421 421 421 

Tổng 300.035 2.106 60.007 60.007 60.007 60.007 60.007 422 421 421 421 421 
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5.5. Huyện Trần Văn Thời 

STT Loại nhà ở 

Giai đoạn 2021-

2025 
Diện tích sàn hoàn thành Số căn hộ hoàn thành 

Diện 

tích 

Số 

căn 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

I 
Nhà ở thương 

mại 
172.918 1.235 0 0 27.732 54.627 90.559 0 0 198 390 647 

1  
Nhà ở do chủ đầu 

tư xây dựng 
69.167 494 0 0 11.092 21.851 36.224 0 0 79 156 259 

2  

Nhà ở do người 

dân xây dựng trên 

đất được chuyển 

quyền sử dụng đất 

103.751 741 0 0 16.640 32.776 54.335 0 0 119 234 388 

II Nhà ở xã hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 
Nhà ở xã hội cho 

các đối tượng 
        

                

2 

Nhà ở xã hội cho 

công nhân, người 

lao động KCN 

        

  0         0   

3 
Nhà ở xã hội cho 

sinh viên 
        

                

III Nhà ở dân tự xây 351.055 2.464 70.211 70.211 70.211 70.211 70.211 493 493 493 493 492 

Tổng 523.973 3.699 70.211 70.211 97.943 124.838 160.770 493 493 691 883 1.139 
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5.6. Huyện Phú Tân 

STT Loại nhà ở 

Giai đoạn 

2021-2025 
Diện tích sàn hoàn thành Số căn hộ hoàn thành 

Diện 

tích 

Số 

căn 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

I Nhà ở thương mại 3.692 27 0 0 738 1.477 1.477 0 0 5 11 11 

1  
Nhà ở do chủ đầu tư xây 

dựng 
              0 0 0 0 0 

2  

Nhà ở do người dân xây 

dựng trên đất được chuyển 

quyền sử dụng đất 

3.692 27 0 0 738 1.477 1.477 0 0 5 11 11 

II Nhà ở xã hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 
Nhà ở xã hội cho các đối 

tượng 
        

                

2 

Nhà ở xã hội cho công 

nhân, người lao động 

KCN 

        

                

3 Nhà ở xã hội cho sinh viên         
                

III Nhà ở dân tự xây 149.965 1.054 29.993 29.993 29.993 29.993 29.993 211 211 211 211 210 

Tổng 153.657 1.081 29.993 29.993 30.731 31.470 31.470 211 211 216 222 221 
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5.7. Huyện Cái Nước 

STT Loại nhà ở 

Giai đoạn 

2021-2025 
Diện tích sàn hoàn thành Số căn hộ hoàn thành 

Diện 

tích 

Số 

căn 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

I Nhà ở thương mại 35.751 256 0 0 8.119 13.919 13.713 0 0 58 100 98 

1  
Nhà ở do chủ đầu tư xây 

dựng 
14.301 102 0 0 3.248 5.568 5.485 0 0 23 40 39 

2  

Nhà ở do người dân xây 

dựng trên đất được chuyển 

quyền sử dụng đất 

21.450 154 0 0 4.871 8.351 8.228 0 0 35 60 59 

II Nhà ở xã hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 
Nhà ở xã hội cho các đối 

tượng 
        

                

2 
Nhà ở xã hội cho công 

nhân, người lao động KCN 
        

  0         0   

3 Nhà ở xã hội cho sinh viên         
                

III Nhà ở dân tự xây 245.420 1.724 49.084 49.084 49.084 49.084 49.084 345 345 345 345 344 

Tổng 281.171 1.980 49.084 49.084 57.203 63.003 62.797 345 345 403 445 442 
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5.8. Huyện Ngọc Hiển 

STT 
Loại nhà ở 

Giai đoạn 2021-

2025 
Diện tích sàn hoàn thành Số căn hộ hoàn thành 

Diện 

tích 
Số căn 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

I Nhà ở thương mại 56.289 400 3.147 3.147 11.310 19.474 19.211 22 22 80 139 137 

1  
Nhà ở do chủ đầu tư 

xây dựng 
22.516 161 1.259 1.259 4.524 7.790 7.684 9 9 32 56 55 

2  

Nhà ở do người dân 

xây dựng trên đất 

được chuyển quyền 

sử dụng đất 

33.773 239 1.888 1.888 6.786 11.684 11.527 13 13 48 83 82 

II Nhà ở xã hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 
Nhà ở xã hội cho các 

đối tượng 
        

                

2 

Nhà ở xã hội cho 

công nhân, người lao 

động KCN 

        

                

3 
Nhà ở xã hội cho sinh 

viên 
        

                

III Nhà ở dân tự xây 107.430 754 21.486 21.486 21.486 21.486 21.486 151 151 151 151 150 

Tổng 163.719 1.154 24.633 24.633 32.796 40.960 40.697 173 173 231 290 287 
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5.9. Huyện Năm Căn 

STT 
Loại nhà ở 

Giai đoạn 2021-

2025 
Diện tích sàn hoàn thành Số căn hộ hoàn thành 

Diện 

tích 

Số 

căn 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

I Nhà ở thương mại 12.618 90 0 0 2.524 5.047 5.047 0 0 18 36 36 

1  
Nhà ở do chủ đầu tư xây 

dựng 
6.524 47 0 0 1.305 2.610 2.609 0 0 9 19 19 

2  

Nhà ở do người dân xây 

dựng trên đất được 

chuyển quyền sử dụng đất 

6.094 43 0 0 1.219 2.437 2.438 0 0 9 17 17 

II Nhà ở xã hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 
Nhà ở xã hội cho các đối 

tượng 
        

                

2 

Nhà ở xã hội cho công 

nhân, người lao động 

KCN 

        

  0         0   

3 
Nhà ở xã hội cho sinh 

viên 
        

                

III Nhà ở dân tự xây 100.175 703 20.035 20.035 20.035 20.035 20.035 141 141 141 140 140 

Tổng 112.793 793 20.035 20.035 22.559 25.082 25.082 141 141 159 176 176 
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CHƯƠNG III 

  GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

 

1. Nhóm giải pháp theo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cà Mau 

đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 

 Tiếp tục tổ chức thực hiện các giải pháp tại mục 4, Chương IV của 

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cà Mau đến năm 2025 và định hướng đến 

năm 2030, được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 

25/NQ/HĐND ngày 09/12/2020 và UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

504/QĐ-UBND ngày 15/3/2021. 

 2. Nhóm giải pháp chi tiết để phát triển từng loại hình nhà ở đến 

2025: 

2.1. Nhà ở thương mại  

- Tạo cơ chế khuyến khích chuyển đổi mô hình đầu tư xây dựng nhà ở thấp 

tầng sang nhà ở cao tầng hiện đại tại khu vực đô thị, đồng bộ với yêu cầu về hạ 

tầng kỹ thuật. 

- Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng dự án, trong đó tăng cường sự 

phối hợp của các cấp, các ngành để quyết liệt giải quyết những vướng mắc, khó 

khăn phát sinh trong quá trình giải phóng mặt bằng. 

- Nâng cao tính khả thi của chất lượng đồ án quy hoạch chi tiết dự án, tránh 

việc dự án phải điều chỉnh quy hoạch chi tiết nhiều lần trong quá trình thực hiện. 

- Hoàn thiện cơ chế, chế tài để xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm 

chính sách, pháp luật về nhà ở nhằm hạn chế, ngăn ngừa các khiếu nại, tranh 

chấp trong lĩnh vực nhà ở. 

- Tăng cường thực hiện quản lý sau đầu tư xây dựng nhà ở, ban hành các 

quy chế để quản lý cũng như quy định việc bàn giao, tiếp nhận, bảo trì các công 

trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong dự án phát triển nhà ở. 

2.2. Nhà ở xã hội 

- Xem xét hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội; trường hợp xây 

dựng nhà ở xã hội để cho thuê thì được hỗ trợ toàn bộ kinh phí này; 

- Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã 

hội liên kết với các tổ chức tín dụng đưa ra các gói tín dụng vay vốn lãi suất 

thấp, thủ tục đơn giản đối với người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. 

- Huy động mọi nguồn vốn đầu tư nhà ở xã hội, bao gồm: Nguồn vốn từ 

ngân sách Trung ương và tỉnh; nguồn vốn từ việc bán, cho thuê, thuê mua quỹ 

nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; tiền trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất của các dự 
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án nhà ở và các nguồn thu ngân sách khác trên địa bàn theo quy định của pháp 

luật về ngân sách Nhà nước. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo thực hiện đúng các quy chuẩn, 

tiêu chuẩn thiết kế và chất lượng nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà trọ cho công nhân 

khu công nghiệp. 

- Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh 

bão, lụt và chính sách xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ven biển 

thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu. 

3. Nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình cá nhân 

- Khuyến khích hộ gia đình, cá nhân phát triển nhà ở để ở hoặc kinh doanh 

nhà ở phù hợp với nhu cầu thực tế, đảm bảo phù hợp quy hoạch, tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật xây dựng.  

- Nâng cao vai trò quản lý Nhà nước trong việc kiểm tra, giám sát hoạt 

động đầu tư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân. 
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CHƯƠNG IV 

 TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Tổ chức thực hiện trách nhiệm được giao tại Chương trình phát 

triển nhà ở tỉnh Cà Mau đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 

 Các Sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, UBND cấp 

huyện, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở tiếp tục tổ chức thực hiện trách 

nhiệm được giao tại Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cà Mau đến năm 2025 

và định hướng đến năm 2030, được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị 

quyết số 25/NQ/HĐND ngày 09/12/2020 và UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 504/QĐ-UBND ngày 15/3/2021. 

 2. Nhiệm vụ cụ thể cần ưu tiên tổ chức thực hiện để đạt mục tiêu Kế 

hoạch phát triển nhà ở: 

STT Nội dung công việc 
Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

thực hiện 

1 

Là cơ quan thường trực tổ chức 

thực hiện Kế hoạch, có trách 

nhiệm đôn đốc UBND các huyện, 

thành phố và các Sở, Ban, ngành, 

đơn vị liên quan thực hiện và báo 

cáo định kỳ kết quả thực hiện Kế 

hoạch để tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh.  

Sở Xây 

dựng 

Các Sở, 

Ban, ngành, 

đơn vị liên 

quan 

Giai đoạn 

2021-2025 

2 

Đẩy mạnh việc mời gọi đầu tư 

xây dựng dự án nhà ở xã hội, 

nhằm thực hiện đạt và vượt mục 

tiêu phát triển nhà ở xã hội, đáp 

ứng nhu cầu nhà ở xã hội cho 

người thu nhập thấp, người 

nghèo, công nhân, lao động.  

Sở Xây 

dựng 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường, 

UBND cấp 

huyện 

Năm 2022 

3 

Cải cách thủ tục hành chính trong 

việc đầu tư xây dựng phát triển 

nhà ở theo hướng đơn giản hóa 

thủ tục, dễ thực hiện và rút ngắn 

thời gian (thủ tục chấp thuận chủ 

trương, chọn chủ đầu tư, thẩm 

định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ 

thuật, giao đất, cấp phép xây 

dựng…) 

Sở Xây 

dựng 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường, 

UBND cấp 

huyện  

Năm 2022 
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STT Nội dung công việc 
Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

thực hiện 

4 

Tổ chức xây dựng, quản lý, vận 

hành tốt hệ thống thông tin về nhà 

ở và thị trường bất động sản của 

tỉnh đạt chất lượng và hiệu quả, 

tạo kênh pháp lý chính thức về 

thông tin các dự án đã và đang 

triển khai thực hiện.  

Sở Xây 

dựng 

Các sở, 

ngành liên 

quan và 

UBND cấp 

huyện 

Năm  

2021- 2022 

5 

Nghiên cứu xem xét phương án 

thành lập Quỹ phát triển nhà ở 

trình UBND tỉnh phê duyệt (nếu 

cần thiết). 

Sở Xây 

dựng 

Sở Tài 

chính, Sở 

Kế hoạch và 

Đầu tư 

Năm 2022 

6 

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây 

dựng đề xuất cập nhật các chỉ tiêu 

phát triển nhà ở đã được cấp thẩm 

quyền phê duyệt vào Quy hoạch, 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh. 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Sở Xây 

dựng 
Năm 2022 

7 

Trên cơ sở danh mục các dự án, 

vị trí dự kiến mời gọi đầu tư dự 

án nhà ở thương mại, nhà ở xã 

hội, nhà ở tái định cư tại Kế 

hoạch. Chủ trì, tổng hợp danh 

mục các dự án đầu tư có sử dụng 

đất để trình UBND tỉnh phê duyệt 

chấp thuận chủ trương đầu tư, 

danh mục mời gọi đầu đối với các 

dự án đủ điều kiện mời gọi đầu 

tư. 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Các sở, 

ngành liên 

quan và 

UBND cấp 

huyện 

Định kỳ hàng 

năm sau khi 

dự án đủ điều 

kiện công bố 

danh mục 

kêu gọi đầu 

tư 

8 

Thực hiện giám sát, đánh giá đầu 

tư đối với các dự án được chấp 

thuận chủ trương đầu tư theo quy 

định của Luật Đầu tư 

 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Các sở, 

ngành liên 

quan và 

UBND cấp 

huyện 

Theo kế 

hoạch đánh 

giá, giám sát 

chuyên 

ngành 

9 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị 

trong việc cân đối, tham mưu bố 

trí vốn ngân sách hàng năm để 

phát triển nhà ở theo kế hoạch 

phát triển nhà ở các loại hình nhà 

ở (nhà ở xã hội, công vụ, tái định 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Sở Xây 

dựng, Sở 

Tài chính, 

UBND cấp 

huyện 

Theo kế 

hoạch vốn 

hàng năm tại 

Kế hoạch 
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STT Nội dung công việc 
Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

thực hiện 

cư) được cấp thẩm quyền phê 

duyệt. 

10 

Cung cấp thông tin về việc cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất làm cơ sở để 

Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo 

theo quy định. 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Sở Xây 

dựng 

Định kỳ hàng 

năm 

11 

Chủ trì nghiên cứu và trình 

UBND tỉnh ban hành hướng dẫn 

thực hiện bồi thường giải phóng 

mặt bằng các dự án phát triển nhà 

ở trên địa bàn tỉnh 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Các sở, 

ngành, đơn 

vị liên quan 

Năm 2022 

12 

Phối hợp thực hiện các chương 

trình, đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ 

nghèo, người có công cách mạng 

về nhà ở trong việc rà soát đối 

tượng được hỗ trợ. 

Sở Lao động 

– Thương 

binh và Xã 

hội 

Ban chỉ đạo 

thực hiện 

các Chương 

trình, đề án 

Theo tiến độ 

của Chương 

trình, đề án 

được duyệt 

13 

Chủ trì thẩm định hồ sơ phương 

án giá về khung giá cho thuê, thuê 

mua, bán nhà ở xã hội đối với dự 

án được đầu tư từ ngân sách Nhà 

nước theo quy định của pháp luật 

về lĩnh vực giá.  

Sở Tài chính 

Sở Xây 

dựng, Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư, Sở 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

Theo quy 

định về thời 

gian thẩm 

định hồ sơ 

14 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị 

liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, đôn 

đốc các cơ quan báo, đài, thông 

tin, tuyên truyền vận động các tổ 

chức, nhân dân nắm, phối hợp và 

tham gia thực hiện Kế hoạch phát 

triển nhà ở tỉnh Cà Mau, đặc biệt 

là kêu gọi các nhà đầu tư, các tổ 

chức đoàn thể tham gia hỗ trợ, 

xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ 

gia đình chính sách... 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Các cơ quan 

báo, đài, 

trang thông 

tin điện tử 

Quý I năm 

2022 

15 

Đơn giản hóa thủ tục trong việc 

xét duyệt hồ sơ vay vốn của nhà 

đầu tư, hộ gia đình, cá nhân vay 

vốn ưu đãi, hỗ trợ phát triển nhà ở 

Ngân hàng 

Chính sách 

xã hội chi 

nhánh tỉnh 

Các sở, 

ngành liên 

quan và 

UBND cấp 

Giai đoạn 

2021-2025 
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STT Nội dung công việc 
Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

thực hiện 

xã hội theo các gói hỗ trợ do 

Chính phủ ban hành  

Cà Mau huyện 

16 

Chủ động, nâng cao trách nhiệm 

của cơ quan quản lý nhà nước tại 

địa phương trong công tác bồi 

thường giải phóng mặt bằng dự 

án, quản lý tiến độ và chất lượng 

thực hiện dự án đầu tư xây dựng 

nhà ở trên địa bàn huyện, thành 

phố. 

UBND các 

huyện, 

thành phố 

Cà Mau 

Các sở, 

ngành, đơn 

vị liên quan 

Giai đoạn 

2021-2025 

 

17 

Tăng cường chức năng quản lý 

đối với thị trường bất động sản 

địa phương; tham mưu, đề xuất 

các giải pháp, cơ chế chính sách 

để thúc đẩy thị trường bất động 

sản phát triển ổn định, lành mạnh. 

UBND các 

huyện, 

thành phố 

Cà Mau 

Sở Xây 

dựng 

Giai đoạn 

2021-2025 

18 

Đẩy mạnh tổ chức kiểm tra, 

hướng dẫn các cơ sở kinh doanh 

nhà trọ cải tạo, nâng cấp, chỉnh 

trang nhà trọ đảm bảo các điều 

kiện tối thiểu về sinh hoạt cho 

công nhân, người lao động  

UBND các 

huyện, 

thành phố 

Cà Mau 

Các đơn vị 

liên quan 
Năm 2022 

19 

Tập trung mọi nguồn lực để triển 

khai thực hiện dự án đầu tư xây 

dựng nhà ở do mình làm chủ đầu 

tư đạt tiến độ, chất lượng được 

phê duyệt.   

Chủ đầu tư 

dự án phát 

triển nhà ở 

Các sở 

ngành liên 

quan 

Theo tiến độ 

dự án được 

duyệt 
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Phụ lục 1: HIỆN TRẠNG NHÀ Ở ĐẾN HẾT NĂM 2020 VÀ DỰ BÁO ĐẾN NĂM 2025 

STT  Đơn vị hành chính  

Hiện trạng năm 2020 Dự báo đến năm 2025 

 Dân số 

(người)  

 Diện tích 

bình quân 

(m2/người)  

 Diện tích 

(m2)  

 Số căn 

nhà ở  

 Dân số 

(người)  

 Diện tích 

bình quân 

(m2/người)  

 Diện tích 

(m2)  

 Số căn nhà 

ở 

  Toàn tỉnh 1.192.400             21,5  25.599.692 309.644 1.248.720 23,0 28.717.519 332.574 

  Khu vực đô thị 271.452            21,8  5.914.016 68.413 411.840 23,8 9.801.792 100.778 

  Khu vực nông thôn 920.948            21,4  19.685.676 241.231 836.880 22,6 18.915.727 231.795 

1 Thành phố Cà Mau 226.305             20,1  4.559.032 53.045 251.215 22,8 5.730.459 62.533 

2 Huyện Thới Bình 135.801             21,6  2.929.859 35.123 137.439 23,0 3.165.935 36.653 

3 Huyện U Minh 100.816             22,6  2.278.310 26.200 102.367 23,8 2.434.707 27.299 

4 Huyện Đầm Dơi 175.501             19,9  3.494.642 45.859 182.058 20,8 3.794.679 47.965 

5 Huyện Trần Văn Thời 196.608             20,9  4.115.077 47.435 206.027 22,5 4.639.050 51.134 

6 Huyện Phú Tân 97.651             21,4  2.087.518 25.502 98.942 22,7 2.241.175 26.583 

7 Huyện Cái Nước 136.160             20,5  2.791.848 34.467 143.002 21,5 3.073.018 36.447 

8 Huyện Ngọc Hiển 66.812             26,1  1.743.044 22.913 68.365 27,9 1.906.764 24.067 

9 Huyện Năm Căn 56.746             28,2  1.600.363 19.099 59.305 29,2 1.731.732 19.892 
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Phụ lục 2: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU GIAI ĐOẠN 2021-2025 

STT Tên dự án  Chủ đầu tư Địa điểm 

 Diện 

tích 

đất 

(ha)  

 Quy mô dự án   Ước 

tính 

hoàn 

thành 

giai 

đoạn 

2021-

2025 

(m2)  

 DIỆN TÍCH SÀN NHÀ Ở XÂY DỰNG 

MỚI  GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(m2)   

 SỐ LƯỢNG NHÀ Ở XÂY DỰNG 

MỚI  GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(căn)  Lô nền   Nhà ở riêng lẻ  
 Nhà chung 

cư  

 Số lô 

nền  

 Tổng 

diện tích 

đất nền 

(m2)  

 Số 

căn  

 Tổng 

diện 

tích sàn 

(m2)  

 Số 

căn  

 Tổng 

diện 

tích 

sàn 

(m2)  

Trong 

năm 

2021  

 Trong 

năm 

2022  

 Trong 

năm 

2023  

 Trong 

năm 

2024  

 Trong 

năm 

2025  

Trong 

năm 

2021  

Trong 

năm 

2022  

Trong 

năm 

2023  

Trong 

năm 

2024  

Trong 

năm 

2025  

  TỔNG CỘNG     793,9 19.608 2.257.804 3.601 576.618 281 49.233 722.029 6.480 46.566 168.835 214.120 286.028 46 302 1.320 1.681 1.559 

I TP Cà Mau     510,9 11.715 1.409.169 2.183 353.845 281 49.233 481.351 4.056 45.260 135.237 163.476 133.322 29 292 1.053 1.178 945 

1 
Khu đô thị mới 

Licogi (giai đoạn 2) 

Công ty 

TNHH MTV 

Licogi 

Phường 1 24,45 1.200 84.000 0 0 0 0 32.238 
  

10.746 10.746 10.746 - - 77 77 77 

2 

Khu nhà ở thuộc 

quy hoạch khu đô 

thị mới Tài Lộc 

(Khu B) 

Công ty 

TNHH Tài Lộc 

Xã Lý Văn 

Lâm 
12,68 - - 470 97.984 - - 83.286 

 
13.718 24.496 24.496 20.577 

 
66 118 118 99 

3 
Khu dân cư Thạnh 

Phú 

Cty TNHH 

Thiên Tân 

xã Lý Văn 

Lâm 
11,07 395 41.759 - - - - 10.023 

  
3.341 3.341 3.341 - - 24 24 24 

4 

Khu đô thị mới 

Bạch Đằng (giai 

đoạn 2) 

CT CP Nam 

Bắc 

xã Lý Văn 

Lâm 
31,59 1.200 133.000 - - - - 57.264 3.043 4.541 13.280 19.040 17.360 22 33 95 136 124 

5 

Khu đô thị mới  

Hoàng Tâm (giai 

đoạn 2) 

Công ty TM 

Địa ốc Hoàng 

Tâm 

Xã Lý Văn 

Lâm 
30,84 411 57.600 274 38.400 - - 14.016 

  
2.880 5.568 5.568 - - 21 40 40 

6 

Khu dân cư Đông 

Bắc Quảng trường 

Văn hóa trung 

tâm_khu C (giai 

đoạn 2) 

Công ty CP 

Minh Thắng 

Phường 1 và 

phường 9 
16,14 328 39.460 8 7.500 - - 7.069 

  
1.453 2.808 2.808 - - 10 20 20 

7 

Mở rộng khu dân 

cư Đông Bắc 

Quảng trường văn 

hóa trung tâm (Khu 

C)- Giai đoạn 3 

Công ty CP 

Minh Thắng 
Phường 9  51,75 665 93.150 444 62.100 - - 22.668 

  
4.658 9.005 9.005 - - 33 64 64 

8 

Dự án đầu tư xây 

dựng nhà ở Thương 

mại An Sinh 

(Happy Home) 

Công ty CP 

TM phát triển 

Sài Gòn 268 

phường Tân 

Thành 
80,06 2.386 343.583 - - - - 27.200 

  
10.074 10.074 7.052 - - 72 72 50 

9 
Dự án ĐTXD 

NOTM An Sinh II 

CT CP Tập 

đoàn Đồng 

Tâm 

phường 6, 

phường Tân 

Thành 

19,8 726 90.557 
    

26.807 
 

5.072 7.245 7.245 7.245 - 36 52 52 52 
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STT Tên dự án  Chủ đầu tư Địa điểm 

 Diện 

tích 

đất 

(ha)  

 Quy mô dự án   Ước 

tính 

hoàn 

thành 

giai 

đoạn 

2021-

2025 

(m2)  

 DIỆN TÍCH SÀN NHÀ Ở XÂY DỰNG 

MỚI  GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(m2)   

 SỐ LƯỢNG NHÀ Ở XÂY DỰNG 

MỚI  GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(căn)  Lô nền   Nhà ở riêng lẻ  
 Nhà chung 

cư  

 Số lô 

nền  

 Tổng 

diện tích 

đất nền 

(m2)  

 Số 

căn  

 Tổng 

diện 

tích sàn 

(m2)  

 Số 

căn  

 Tổng 

diện 

tích 

sàn 

(m2)  

Trong 

năm 

2021  

 Trong 

năm 

2022  

 Trong 

năm 

2023  

 Trong 

năm 

2024  

 Trong 

năm 

2025  

Trong 

năm 

2021  

Trong 

năm 

2022  

Trong 

năm 

2023  

Trong 

năm 

2024  

Trong 

năm 

2025  

10 
Dự án ĐTXD 

NOTM An Sinh III 

CT CP Tập 

đoàn Đồng 

Tâm 

phường 6, 

phường Tân 

Thành 

18,3 485 63.659 - - - - 18.844 
 

3.565 5.093 5.093 5.093 - 25 36 36 36 

11 
Dự án ĐTXD 

NOTM An Sinh IV 

CT CP Tập 

đoàn Đồng 

Tâm 

phường 6, 

phường Tân 

Thành 

33,9 982 136.286 - - - - 27.030 
  

9.010 9.010 9.010 - - 64 64 64 

12 
Dự án ĐTXD 

NOTM An Sinh V 

CT CP Tập 

đoàn Đồng 

Tâm 

phường 6, 

phường Tân 

Thành 

42,6 469 53.600 - - - - 8.576 
    

8.576 - - - - 61 

13 

ĐTXD khu nhà ở 

liền kề thuộc tổ hợp 

thương mại Cửu 

Long 

TCT Phân bón 

và hóa chất 

dầu khí 

phường 5 1,2 - - 102 20.319 - - 16.468 
 

8.987 7.481 
  

- 64 53 - - 

14 

Dự án ĐTXD nhà ở 

Khu đô thị mới 

khóm 5, phường 1 

CT CP Tập 

đoàn T&T 

Khóm 5, 

phường 1 
22,98 607 35.931 - - 281 49.233 49.232 

  
14.770 24.616 9.846 - - 250 300 57 

15 

Dự án đầu tư xây 

dựng nhà ở chỉnh 

trang KDC đường 

vành đai số 2 (đoạn 

từ Nguyễn Trãi đến 

Lâm Thành Mậu) 

Công ty 

TNHH Xây 

dựng Quang 

Tiền 

Phường 4 và 

phường 9 
45,34 583 81.612 389 54.408 - - 19.859 

  
4.081 15.778 

 
- - 29 56 112 

16 

Dụ án Khu dân cư 

phường Tân Xuyên 

(Khu D) 

CT CP ĐT 

phát triển nhà 

Cà Mau 

phường Tân 

Xuyên 
41,64 937 107.200 269 41.286 - - 49.147 1.013 9.378 14.240 12.038 12.478 7 67 102 86 89 

17 

Dự án đầu tư xây 

dựng Khu dân cư 

phía Tây tuyến 

đường Tạ Uyên 

Công ty CP 

Minh Thắng 
Phường 9 26,54 341 47.772 227 31.848 0 - 11.625 

  
2.389 4.618 4.618 - - 17 33 33 

II Huyện Cái Nước   
 

26,9 650 75.479 310 74.715 - - 18.034 0 0 4.576 6.832 6.626 0 0 38 53 51 

18 

ĐTXD nhà ở Khu 

dân cư chợ Rau 

Dừa (KDC LA13-

14) 

CT TNHH 

MTV ĐTXD 

Nhật Trang 

Xã Hưng Mỹ 0,72 - - 59 6.558 - - 6.558 
  

2.218 2.273 2.067 
  

21 20 18 
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STT Tên dự án  Chủ đầu tư Địa điểm 

 Diện 

tích 

đất 

(ha)  

 Quy mô dự án   Ước 

tính 

hoàn 

thành 

giai 

đoạn 

2021-

2025 

(m2)  

 DIỆN TÍCH SÀN NHÀ Ở XÂY DỰNG 

MỚI  GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(m2)   

 SỐ LƯỢNG NHÀ Ở XÂY DỰNG 

MỚI  GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(căn)  Lô nền   Nhà ở riêng lẻ  
 Nhà chung 

cư  

 Số lô 

nền  

 Tổng 

diện tích 

đất nền 

(m2)  

 Số 

căn  

 Tổng 

diện 

tích sàn 

(m2)  

 Số 

căn  

 Tổng 

diện 

tích 

sàn 

(m2)  

Trong 

năm 

2021  

 Trong 

năm 

2022  

 Trong 

năm 

2023  

 Trong 

năm 

2024  

 Trong 

năm 

2025  

Trong 

năm 

2021  

Trong 

năm 

2022  

Trong 

năm 

2023  

Trong 

năm 

2024  

Trong 

năm 

2025  

19 

ĐTXD nhà ở Khu 

dân cư Bến tàu – 

LA37 

 Công ty 

TNHH MTV 

Tân Đạt Thành 

Thị trấn Cái 

Nước 
3,2 41 5.760 27 3.840 - - 1.402 

  
288 557 557 

  
2 4 4 

20 

Dự án đầu tư xây 

dựng nhà ở Khu đô 

thị thị trấn Cái 

Nước 

 Công ty CP 

Đầu tư và Phát 

triển hạ tầng 

Nam Quang 

Thị trấn Cái 

Nước 
23 609 69.719 224 64.317 - - 10.074 

  
2.070 4.002 4.002 

  
15 29 29 

III 
Huyện Trần Văn 

Thời 
  

  
226,6 6.582 716.608 781 102.516 - - 194.565 0 0 24.003 30.361 140.201 0 0 195 243 517 

21 

Dự án đầu tư xây 

dựng nhà ở Khu đô 

thị Biển Sông Đốc 

Công ty CP 

Tập đoàn TPM 

Khóm 7, 8, 9 

thị trấn Sông 

Đốc 

39,63 510 71.334 340 47.556 - - 17.359 
  

3.567 6.896 6.896 
  

25 49 49 

22 

Dự án khu dân cư 

mật độ cao khóm 

10 thị trấn Sông 

Đốc 

Công ty CP 

Tập đoàn TPM 

Khóm 10 thị 

trấn Sông 

Đốc 

10,23 - - 341 40.920 - - 24.552 
  

6.138 8.184 10.230 
  

51 68 85 

23 

Dự án đầu tư Khu 

Dịch vụ-Dân cư 

Khu công nghiệp 

Sông Đốc 

Liên danh Cty 

CP ĐTPTXD 

Thuận Thành 

Công và Cty 

Cổ phần 

ĐTXD Long 

An – IDICO.  

Khóm 11-12  

thị trấn Sông 

Đốc 

76,7 3.714 359.314 - - - - 107.794 0 0 0 0 107.794 
    

257 

24 
Khu dân cư Khóm 

9 bờ bắc Sông Đốc 

Công ty 

TNHH Xây 

dựng Quang 

Tiền 

Khóm 9, thị 

trấn Sông 

Đốc 

11,7 150 21.060 100 14.040 - - 5.125 
  

1.053 2.036 2.036 
  

8 15 15 

25 
Khu đô thị Cửu 

Long 

Công ty 

TNHH Xây 

dựng Quang 

Tiền 

Khóm 4, 5, 

6A thị trấn 

Sông Đốc 

88,3 2.208 264.900 
    

39.735 
  

13.245 13.245 13.245 
  

110 110 110 
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STT Tên dự án  Chủ đầu tư Địa điểm 

 Diện 

tích 

đất 

(ha)  

 Quy mô dự án   Ước 

tính 

hoàn 

thành 

giai 

đoạn 

2021-

2025 

(m2)  

 DIỆN TÍCH SÀN NHÀ Ở XÂY DỰNG 

MỚI  GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(m2)   

 SỐ LƯỢNG NHÀ Ở XÂY DỰNG 

MỚI  GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(căn)  Lô nền   Nhà ở riêng lẻ  
 Nhà chung 

cư  

 Số lô 

nền  

 Tổng 

diện tích 

đất nền 

(m2)  

 Số 

căn  

 Tổng 

diện 

tích sàn 

(m2)  

 Số 

căn  

 Tổng 

diện 

tích 

sàn 

(m2)  

Trong 

năm 

2021  

 Trong 

năm 

2022  

 Trong 

năm 

2023  

 Trong 

năm 

2024  

 Trong 

năm 

2025  

Trong 

năm 

2021  

Trong 

năm 

2022  

Trong 

năm 

2023  

Trong 

năm 

2024  

Trong 

năm 

2025  

IV Huyện Ngọc Hiển   
 

2,9 317 8.416 98 13.454 - - 16.365 2.424 1.306 2.612 8.798 1.225 17 9 18 175 13 

26 

ĐTXD khu nhà ở 

và chợ thị trấn Rạch 

Gốc 

Liên doanh 

công ty Cổ 

Phần Khai 

Long và công 

ty TNHH 

MTV Bất 

Động Sản 30/4 

TT. Rạch 

Gốc 
1,9 317 5.966 98 13.454 

  
13.915 2.424 1.306 2.612 7.573 

 
17 9 18 162 0 

27 

Dự án đầu tư xây 

dựng chợ Ông 

Trang và khu nhà ở 

xã Viên An 

Công ty Cổ 

phần ĐVC 
Xã Viên An 0,98 

 
2.450 

    
2.450 

   
1.225 1.225 

   
13 13 

V Huyện Năm Căn   
 

26,7 344 48.132 229 32.088 - - 11.713 0 0 2.407 4.653 4.653 0 0 17 33 33 

28 

Dự án đầu tư xây 

dựng hạ tầng khu 

tái định cư khu kinh 

tế Năm Căn 

Ban Quản lý 

khu kinh tế 
Năm Căn 26,7 344 48.132 229 32.088 - - 11.713 

  
2.407 4.653 4.653 - - 17 33 33 
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Phụ lục 3: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2021-2025 

- Trong giai đoạn 2021 -2025, xây dựng kế hoạch thực hiện cho 02 dự án nhà ở xã hội hiện nay đang được chủ đầu tư triển khai thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án, gồm: Dự án 

khu nhà ở xã hội (nhà ở thu nhập thấp) ấp Bà Điều, ấp Xóm Lớn, xã Lý Văn Lâm và Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội khóm 5, phường 9, thành phố Cà Mau.  

- Riêng các dự án nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20% trong dự án nhà ở thương mại không đưa vào lập kế hoạch thực hiện trong giai đoạn này vì hiện nay các dự án chưa triển khai giai 

đoạn chuẩn bị đầu tư dự án. Đối với nhóm dự án này cần tiếp tục rà soát, xác định trách nhiệm đầu tư xây dựng dự án (chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội 

trong quỹ đất 20% hay bàn giao quỹ đất này cho Nhà nước kêu gọi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội) để có cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.  

I. NHÓM DỰ ÁN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2021 – 2025 

STT 

Các dự án phát triển 

nhà ở xã hội đang triển 

khai (đã chấp thuận 

chủ trương đầu tư) 

Chủ đầu tư Vị trí 

Diện 

tích 

đất 

(ha) 

Nhà ở riêng lẻ Nhà chung cư 

Diện 

tích 

hoàn 

thành 

dự 

kiến 

giai 

đoạn 

2021 - 

2025 

DIỆN TÍCH SÀN NHÀ Ở HOÀN THÀNH 

GIAI ĐOẠN 2021-2025 

 (m2)  

SỐ LƯỢNG NHÀ Ở XÂY DỰNG MỚI  

GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(căn) 

Số 

căn 

Tổng 

diện tích 

sàn (m2) 

Số 

căn 

Tổng 

diện tích 

sàn 

(m2) 

Trong 

năm 

2021 

Trong 

năm 

2022 

Trong 

năm 

2023 

Trong 

năm 

2024 

Trong 

năm 

2025 

Trong 

năm 

2021 

Trong 

năm 

2022 

Trong 

năm 

2023 

Trong 

năm 

2024 

Trong 

năm 

2025 

 
Tổng cộng 

  
20,4 1.059 161.832 670 40.200 60.960 - - 15.710 21.565 23.685 - - 262 343 395 

I TP Cà Mau 
  

20,4 1.059 161.832 670 40.200 60.960 - - 15.710 21.565 23.685 - - 262 343 395 

1 

Khu nhà ở xã hội (nhà ở 

thu nhập thấp) ấp Bà 

Điều, ấp Xóm Lớn 

Công ty TNHH 

Thiên Tân 

Xã Lý 

Văn Lâm 
7,2 0 0 670 40.200 22.120 0 0 6.000 7.000 9.120 0 0 100 100 152 

2 

Dự án đầu tư xây dựng 

nhà ở xã hội khóm 5, 

phường 9 

Liên danh Cty CP 

Xây dựng và phát 

triển hạ tầng Á 

Đông – Cty CP 

Đầu tư CIC 

Phường 9 13,2 .1059 161.832 - - 38.840 0 0 9.710 14.565 14.565 0 0 162 243 243 
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II. NHÓM DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI CẦN TIẾP TỤC RÀ SOÁT, XÁC ĐỊNH CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN 

STT 
Các quỹ đất 20% phát triển nhà ở xã hội trong dự án 

nhà ở thương mại 

Chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại có 

20% quỹ đất nhà ở xã hội 
Vị trí 

Diện tích đất 

(ha) 

Nhà ở riêng lẻ Nhà chung cư 

Số căn 
Tổng diện 

tích sàn (m2) 
Số căn 

Tổng diện tích 

sàn (m2) 

  Tổng cộng    38,40 2.144 206.502 430 25.800 

I THÀNH PHỐ CÀ MAU    38,40 2.144 206.502 430 25.800 

1 
20% quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong dự án 

Khu đô thị mới Licogi (giai đoạn 2) 
Công ty TNHH Licogi 9.1 Phường 1 1,68 39 5040 0 0 

2 
20% quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong dự án 

Khu nhà ở thuộc quy hoạch khu đô thị mới Tài Lộc 
Công ty TNHH Tài Lộc Xã Lý Văn Lâm 1,072 0 0 430 25.800 

3  

20% quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong dự án Mở 

rộng khu dân cư Đông Bắc Quảng trường văn hóa 

trung tâm (Khu C) 

Công ty CP Minh Thắng Phường 9 5,22 120 15660 0 0 

4 

20% quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong dự án Dự 

án đầu tư xây dựng Khu dân cư phía Tây tuyến 

đường Tạ Uyên 

Công ty CP Minh Thắng Phường 9 1,98 46 5940 0 0 

5 

20% quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong dự án đầu 

tư xây dựng nhà ở Thương mại An Sinh (Happy 

Home) 

Công ty CP TM phát triển Sài Gòn 

268 
Phường Tân Thành 0,26 8 1040 0 0 

6 
20% quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong DA đầu 

tư XD NOTM An Sinh II 
CT CP Tập đoàn Đồng Tâm 

Phường 6 và P. Tân 

Thành 
2,86 248 17.046 0 0 

7 
20% quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong DA đầu 

tư XD NOTM An Sinh III 
CT CP Tập đoàn Đồng Tâm 

Phường 6 và P. Tân 

Thành 
2,22 209 20.321 0 0 

8 
20% quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong DA đầu 

tư XD NOTM An Sinh IV 
CT CP Tập đoàn Đồng Tâm 

Phường 6 và P. Tân 

Thành 
2,63 243 26.267 0 0 

9 
20% quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong DA đầu 

tư XD NOTM An Sinh V 
CT CP Tập đoàn Đồng Tâm 

Phường 6 và P. Tân 

Thành 
12,4 1.094 99.399 0 0 

10 
20% quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong Dự án 

Khu đô thị mới khóm 5 phường 1 
 Công ty CP Tập đoàn T&T  Phường 1 1,8 41 5370 0 0 

11 

20% quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong Dự án 

đầu tư xây dựng nhà ở chỉnh trang KDC đường 

vành đai số 2 (đoạn từ Nguyễn Trãi đến Lâm Thành 

Mậu) 

Công ty TNHH Xây dựng Quang Tiền Phường 4 và phường 9 

4,33 - - - - 

12 
20% quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong Dự án 

Khu dân cư phường Tân Xuyên (Khu D) 
CT CP ĐT phát triển nhà Cà Mau Phường Tân Xuyên 1,95 96 10.419 0 0 
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Phụ lục 4: DANH MỤC VỊ TRÍ, KHU VỰC DỰ KIẾN PHÁT TRIỂN  

                 DỰ ÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI, KHU ĐÔ THỊ, KHU DÂN CƯ 

           GIAI ĐOẠN 2021 -2025 

STT Danh mục dự án kêu gọi đầu tư Vị trí 
Quy mô dự 

kiến (ha) 

 TOÀN TỈNH 1.885,28 

I THÀNH PHỐ CÀ MAU  636,09 

1 
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân 

cư phía Đông Quốc lộ 1A – Khu B 
Xã Lý Văn Lâm 22,52 

2 

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Trung 

tâm thương mại và nhà phố liền kề 

phường 4, thành phố Cà Mau 

Phường 4 2,72 

3 
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô 

thị mới Phường 6 và xã Hòa Thành 

Phường 6 và xã Hòa 

Thành 
52 

4 

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở mở rộng 

Khu dân cư – Tái định cư Sông cũ 

(Khu A), phường Tân Xuyên 

Phường Tân Xuyên 26,34 

5 
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu dân 

cư – dịch vụ thương mại phường 1 
Khóm 6, Phường 1 29,22 

6 
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân 

cư trung tâm Tắc Vân 
Xã Tắc Vân 20 

7 
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô 

thị mới Phường 6, thành phố Cà Mau 
Phường 6 48,78 

8 
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô 

thị sân bay (giai đoạn 1) 

Phường 6 và Phường 

Tân Thành 
200 

9 

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô 

thị Khóm 1, phường Tân Xuyên (giai 

đoạn 1) 

Phường Tân Xuyên 49,29 

10 
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Trung 

tâm MM Mega Market 
Phường 9 2,6 

11 
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu đô 

thị mới Công viên Xanh Cà Mau 
Phường 7 43,34 

12 

Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở kết 

hợp thương mại dịch vụ tại Phường  và 

Phường Tân Xuyên 

Phường 9 và phường 

Tân Xuyên 
33 

13 

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô 

thị mới sinh thái nghỉ dưỡng và thể 

dục thể thao Cà Mau (giai đoạn 1) 

Phường 8 và xã Lý Văn 

Lâm 
100 

14 
Dự án khu tổ hợp khách sạn, thương 

mại dịch vụ và dân cư TP Cà Mau 

Phường 5 thành phố Cà 

Mau 
6,28 
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STT Danh mục dự án kêu gọi đầu tư Vị trí 
Quy mô dự 

kiến (ha) 

II HUYỆN U MINH  65,62 

1 

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu dân 

cư kênh xáng lộ xe bờ Tây sông Cái 

Tàu 

Khóm 3, thị trấn U 

Minh 
12,48 

2 
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô 

thị mới Khánh An (giai đoạn 1) 
Xã Khánh An 40 

3 
Dự án Trung tâm thương mại thị trấn 

U Minh 
Thị trấn U Minh 1,92 

4 
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở kết hợp 

tái định cư thị trấn U Minh 
Thị trấn U Minh 3,00 

5 

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân 

cư phía sau Trường mầm non Hương 

Tràm 

Thị trấn U Minh 0,45 

6 
Dự án đầu tư xây dựng chợ xã 

Nguyễn Phích 
Xã Nguyễn Phích 2,50 

7 
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu dân 

cư (Khu B) Làng cá Khánh Hội 
Xã Khánh Hội 5,27 

III HUYỆN TRẦN VĂN THỜI  450 

1 

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô 

thị mới Sông Đốc (giai đoạn 1 – lấn 

biển) 

Thị trấn Sông Đốc 200 

2 
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô 

thị mới Sông Đốc (giai đoạn 1) 
Thị trấn Sông Đốc 50 

3 

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở phía bờ 

Nam Sông Đốc (theo Hợp đồng BT 

của Công ty TNHH Xây dựng Quang 

Tiền) 

Thị trấn Sông Đốc 200 

IV HUYỆN CÁI NƯỚC  279,96 

1 
Dự án ĐTXD nhà ở Khu đô thị mới 2 

bên tuyến đường Nam Sông Đốc 
Huyện Cái Nước 30 

2 
Dự án ĐTXD nhà ở Khu đô thị mới 2 

bên tuyến đường trục Đông - Tây 
Huyện Cái Nước 20 

3 
Dự án ĐTXD nhà ở Khu đô thị mới 

Cống Đá Kênh tư, xã Hòa Mỹ 
Xã Hòa Mỹ 20 

4 
Dự án ĐTXD nhà ở Khu đô thị mới 

Cống Đá Kênh tư, xã Tân Hưng Đông 
Xã Tân Hưng Đông 20 
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STT Danh mục dự án kêu gọi đầu tư Vị trí 
Quy mô dự 

kiến (ha) 

5 

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu 

dịch vụ, thương mại, dân cư Tân 

Hưng 

Xã Tân Hưng 35 

6 

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô 

thị mới xã Thạnh Phú (Dọc 02 bên 

đường hành lang ven biển phía nam) 

Xã Thạnh Phú 50 

7 

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân 

cư Đầu Lộ Phú Mỹ - Thị trấn Cái 

Nước 

Thị trấn Cái Nước 20 

8 

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu 

Dân cư kết hợp tái định cư huyện Cái 

Nước 

Huyện Cái Nước 19,76 

9 
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân 

cư Huyện Đội 
Huyện Cái Nước 20 

10 
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu 

Dân cư LA36 - Khóm 1 

Khóm 1, thị trấn Cái 

Nước 
0,168 

11 
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân 

cư LA58 - 59 
Xã Trần Phán 2,20 

12 
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân 

cư Chà Là 
Xã Trần Phán 6,13 

13 

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu 

dịch vụ - dân cư Khu công nghiệp 

Hòa Trung 

Xã Lương Thế Trân 36,7 

V HUYỆN NĂM CĂN  181,26 

1 
Phát triển nhà ở kết hợp thương mại 

dịch vụ tại vị trí dãy 10 căn  

Khóm 2, thị trấn Năm 

Căn 
0,12 

2 

Phát triển nhà ở và thương mại dịch 

vụ tại vị trí chợ Nông sản thực phẩm 

cũ  

Khóm 2, thị trấn Năm 

Căn 
0,3 

3 

Phát triển nhà ở kết hợp thương mại 

dịch vụ tại vị trí quỹ đất Trường mầm 

non thị trấn Năm Căn + trường Mầm 

non Sao Mai  

Khóm 2 và khóm 8, thị 

trấn Năm Căn 
0,689 
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STT Danh mục dự án kêu gọi đầu tư Vị trí 
Quy mô dự 

kiến (ha) 

4 

Phát triển nhà ở kết hợp thương mại 

dịch vụ tại vị trí quỹ đất Trường 

THCS Phan Ngọc Hiển + Trường 

Tiểu học 1 thị trấn Năm Căn  

Khóm 4, thị trấn Năm 

Căn 
2,146 

5 
Phát triển nhà ở tại khu đất giáp tuyến 

đường Lý Nam Đế 

Khóm 4, thị trấn Năm 

Căn 
0,27 

6 

Dự án phát triển nhà ở thương mại kết 

hợp bố trí tái định cư tại khóm 5, thị 

trấn Năm Căn  

Cầu cái Nai, Khóm 5, 

thị trấn Năm Căn, 
52,4 

7 

Khu dân cư định hướng dọc theo 

tuyến đường từ khu tái định cư đến 

cầu Cái Nai (định hướng phát triển 

nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ) 

Khóm 5, thị trấn Năm 

Căn 
 50 

8 
Khu dân cư tuyến đường Châu Văn 

Đặng (định hướng phát triển nhà ở) 

Khóm 6, thị trấn Năm 

Căn,  
0,60 

9 
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô 

thị Khóm 6  

Khóm 6, thị trấn Năm 

Căn 
16,19 

10 
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân 

cư Khóm 7 thị trấn Năm Căn 

Khóm 7, thị trấn Năm 

Căn 
0,53 

11 

Trụ sở sinh hoạt văn hóa khóm 8 cũ 

chuyển sang đất ở tại đô thị  

(định hướng phát triển nhà ở) 

Khóm 8, thị trấn Năm 

Căn 
0,01 

12 
Xây dựng khu dịch vụ - dân cư Năm 

Căn, Khu kinh tế Năm Căn 

Khóm Hàng Vịnh, thị 

trấn Năm Căn 
57,59 

13 
Phát triển nhà ở và thương mại tại xã 

Tam Giang 

Ấp Kinh 17, xã Tam 

Giang 
0,37 

VI HUYỆN THỚI BÌNH  82,86 

1 
Khu dân cư khóm 7 và khóm 8 thị 

trấn Thới Bình 
Thị trấn Thới Bình 11,36 

2 

Dự án đầu tư xây dựng Khu chợ và 

Nhà ở nông thôn thuộc xã Hồ Thị Kỷ, 

huyện Thới 

Xã Hồ Thị Kỷ 30,0 

3 
Khu dân cư - Dịch vụ thương mại thị 

trấn Thới Bình 
Thị trấn Thới Bình 24,74 
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STT Danh mục dự án kêu gọi đầu tư Vị trí 
Quy mô dự 

kiến (ha) 

4 
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở - Trung 

tâm thương mại Thới Bình 
Thị trấn Thới Bình 8,63 

5 
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương 

mại khóm 8, thị trấn Thới Bình 
Thị trấn Thới Bình 8,13 

VII HUYỆN NGỌC HIỂN 172,54 

1 Khu du lịch Mũi Cà Mau Xã Đất Mũi 159,00 

2 
Dự án nhà ở thương mại tại khóm 1, 

thị trấn Rạch Gốc 

Khóm 1, thị trấn Rạch 

Gốc 
2,00 

3 
Dự án nhà ở thương mại tại khóm 3, 

thị trấn Rạch Gốc 

Khóm 3, thị trấn Rạch 

Gốc 
2,00 

4 
Trung tâm thương mại thị trấn Rạch 

Gốc (giai đoạn 1 và giai đoạn 2) 

Khóm 1, thị trấn Rạch 

Gốc 
1,50 

5 Trung tâm thương mại xã Đất Mũi 
Ấp Rạch Tàu, xã Đất 

Mũi 
6,39 

6 

Khu nhà ở và chợ Nhưng Miên xã 

Viên An Đông (giai đoạn 1 và giai 

đoạn 2) 

Ấp Nhưng Miên 1,65 

VIII HUYỆN PHÚ TÂN 17,00 

1 
Dự án phát triển nhà ở Khóm 1, thị 

trấn Cái Đôi Vàm 

Khóm 1, thị trấn Cái 

Đôi Vàm 
17,00 

IX 
HUYỆN ĐẦM DƠI (Không có dự 

án) 
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Phụ lục 5: DANH MỤC VỊ TRÍ DỰ KIẾN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN NHÀ Ở 

XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2021 -2025 

STT Danh mục dự án kêu gọi đầu tư Địa điểm 

 Diện tích 

dự kiến 

(ha)  

  TOÀN TỈNH 
 

74,99 

I THÀNH PHỐ CÀ MAU  30,32 

1 
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thu nhập thấp và 

Viện dưỡng lão khóm 1 phường Tân Xuyên 

Phường Tân 

Xuyên 
13,70 

2 

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phường 

Tân Xuyên, thành phố Cà Mau (đường Vành 

đai ) 

Phường Tân 

Xuyên 
9,97 

3 
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phường 

Tân Xuyên, thành phố Cà Mau 

Phường Tân 

Xuyên 
3,44 

4 
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội khóm 7, 

phường 8, thành phố Cà Mau 

khóm 7, phường 

8 
3,21 

II HUYỆN U MINH  37,67 

1 
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội xã Khánh 

An 
 Xã Khánh An 17,67 

2 
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công 

nhân khu công nghiệp Khánh An 
Xã Khánh An 20,00 

III HUYỆN NGỌC HIỂN  7,00 

1 
Dự án nhà ở xã hội tại khóm 1, thị trấn Rạch 

Gốc 

Khóm 1, thị trấn 

Rạch Gốc 
7,00 
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Phụ lục 6: DANH MỤC DỰ ÁN TÁI ĐỊNH CƯ SỬ DỤNG VỐN            

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU 

STT Danh mục dự án Địa điểm 
 Diện tích 

(ha)  

  TOÀN TỈNH 
 

335,30 

I THÀNH PHỐ CÀ MAU  44,72 

1 

Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư thuộc 

Khu đô thị Hành chính, Văn hóa Thể thao và 

Dịch vụ tỉnh Cà Mau 

Phường 1, phường 9 17,4 

2 
Dự án xây dựng khu tái định cư 

 tại khu C1 và C2 

Phường 6 và 

Phường Tân Thành 
17,47 

3 
Dự án khu tái định cư P4, P9, thành phố Cà 

Mau 
Phường 4 9,85 

II HUYỆN THỚI BÌNH 
 

8,25 

1 
Khu tái định cư khóm 3, khóm 7, thị trấn 

Thới Bình 
Thị trấn Thới Bình 8,25 

III HUYỆN U MINH 
 

42,5 

1 

Dự án đầu tư khu tái định canh, định cư cho 

đồng bào dân tộc thiểu số du canh du cư vàm 

kênh Lung Ranh 

Xã Khánh Hội 7,5 

2 
Dự án đầu tư xây dựng công trình khu tái 

định cư rừng phòng hộ Biển Tây  
Xã Khánh Tiến 30 

3 
Dự án khu tái định cư khóm 3, thị trấn U 

Minh 

Khóm 3, thị trấn U 

Minh 
5 

IV HUYỆN ĐẦM DƠI 
 

4,54 

1 Khu tái định cư khóm 1, thị trấn Đầm Dơi 
Khóm 1, thị trấn 

Đầm Dơi 
0,544 

2 Khu tái định cư thị trấn Đầm Dơi 
Khóm 1, thị trấn 

Đầm Dơi 
3 

3 Khu tái định cư trung tâm xã Tân Dân 
Ấp Tân Hiệp, xã 

Tân Dân 
1 

V HUYỆN TRẦN VĂN THỜI 
 

62,91 

1 Dự án tái định cư xen ghép sông Đốc 
Khóm 1, thị trấn 

Sông Đốc 
4,5 

2 Dự án tái định cư xen ghép Đá Bạc 
Ấp Kinh Hòa, xã 

Khánh Bình Tây 
3,9 
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STT Danh mục dự án Địa điểm 
 Diện tích 

(ha)  

3 
Dự án khu tái định khóm 6B, thị trấn  

Sông Đốc 

Thị trấn Sông 

Đốc 
5,108 

4 Dự án đầu tư xây dựng công trình khu tái 

định cư rừng phòng hộ Biển Tây  

Xã Khánh Bình Tây 

Bắc và Xã Khánh 

Hải 

49,4 

VI HUYỆN PHÚ TÂN 
 

62,86 

1 
Khu tái định cư Khóm 4, thị trấn Cái Đôi 

Vàm 

Thị trấn Cái Đôi 

Vàm 
11 

2 
Dự án sắp xếp dân cư Tiểu khu 087 ban quản 

lý rừng phòng hộ Sào Lưới 

Thị trấn Cái Đôi 

Vàm 
0,86 

3 
Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư rừng 

phòng hộ Biển Tây huyện Phú Tân. 

Xã Tân Hải và thị 

trấn Cái Đôi Vàm. 
51 

VII HUYỆN CÁI NƯỚC 
 

29,76 

1 
Khu tái định cư kết hợp nhà ở thương mại thị 

trấn Cái Nước 
Thị trấn Cái Nước 19,76 

2 Khu tái định cư Khu công nghiệp Hòa Trung Xã Lương Thế Trân 10 

VIII HUYỆN NGỌC HIỂN 
 

41,45 

1 
Dự án phát triển nhà ở kết hợp bố trí tái định 

cư khóm 6, thị trấn Rạch Gốc 

Khóm 6, thị trấn 

Rạch Gốc 
9,5 

2 
Dự án phát triển nhà ở kết hợp bố trí tái định 

cư ấp Rạch Tàu và kênh Đào Đông, xã Đất 

Mũi 

Ấp Rạch Tàu và ấp 

Kênh Đào Đông, xã 

Đất Mũi 

7,6 

3 Dự án bố trí dân cư vùng thiên tai ấp Rạch 

Tàu Đông xã Đất Mũi 

Rạch Tàu Đông xã 

Đất Mũi 
3,1 

4 
Dự án khu tái định cư Rạch Gốc, Thị trấn 

Rạch Gốc 
Thị trấn Rạch Gốc 3,6 

5 

Dự án Sắp xếp dân cư khu vực sạt lở ven biển 

Đông (khu dân cư Chợ Thủ xã Tam Giang 

Tây) Giai đoạn 3 

Xã Tam Giang 

Đông 
1,9 

6 
Dự án sắp xếp khu dân cư ở vùng thiên tai xã 

Đất Mới 
Xã Đất Mới 1,95 

7 
Dự án bố trí ổn định dân cư ở vùng thiên tai 

xã Nguyễn Huân. 
Xã Nguyễn Huân 1,0 
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STT Danh mục dự án Địa điểm 
 Diện tích 

(ha)  

8 

Dự án sắp xếp dân cư khu vực sạt lở  

biển Đông (Khu dân cư chợ Thủ xã Tam 

Giang Tây) giai đoạn 2. 

Xã Tam Giang Tây 12,8 

IX HUYỆN NĂM CĂN 
 

38,3 

1 Dự án Khu dân cư ấp Phòng Hộ, xã Đất Mới 
Ấp Phòng Hộ, xã 

Đất Mới 
1,3 

2 Khu tái định cư qua cầu Cái Nai 

Khóm 5 (khóm 9 

cũ), thị trấn Năm 

Căn 

12,5 

3 
Dự án bố trí ổn định dân cư ở vùng thiên tai 

xã Hàng Vịnh 
Xã Hàng Vịnh 1,82 

4 
Dự án bố trí ổn định dân cư ở vùng thiên tai 

xã Tân Tiến. 
Xã Tân Tiến 1,43 

5 Dự án đầu tư xây dựng Khu Tái định cư xã 

Tam Giang Đông 

Xã Tam Giang 

Đông 
21,25 

Ghi chú: Danh mục bao gồm các dự án đang thực hiện và dự kiến thực hiện 

trong giai đoạn 2021 -2025. 


