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ỦY BAN NHÂN DÂN 	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH THUẬN 			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:   27 /CT-UBND	                       Bình Thuận, ngày  07  tháng 8 năm 2012

CHỈ THỊ
Về một số giải pháp phát triển 
thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
	
Thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua cũng đã thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư; một số dự án khu dân cư, khu nhà ở cao cấp đã hình thành, góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị và đáp ứng một phần nhu cầu nhà ở của nhân dân. Tuy nhiên, thời gian gần đây thị trường bất động sản kém sôi động, nhiều dự án đầu tư cầm chừng, nhà ở cho các đối tượng xã hội còn gặp nhiều khó khăn; các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh đã được hình thành nhưng các giao dịch diễn ra rất ít, hầu hết là các giao dịch nhỏ, lẻ. Nguyên nhân của tình hình nêu trên là do sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn, kinh tế tăng trưởng chậm, lạm phát và lãi suất ngân hàng ở mức tăng cao; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn. Do đó, việc huy động nguồn lực để thực hiện chương trình phát triển nhà ở xã hội phục vụ các đối tượng chính sách, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị và công nhân lao động tại các khu công nghiệp gặp nhiều khó khăn.  
Để khắc phục những tồn tại nêu trên, tạo điều kiện phát triển thị trường bất động sản tại địa phương; đồng thời, đẩy mạnh phát triển các loại hình nhà ở xã hội có sự tham gia, điều tiết của Nhà nước để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các đối tượng có thu nhập thấp, khó khăn về nhà ở, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:
1. Sở Xây dựng
Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc quản lý nhà nước về các hoạt động kinh doanh bất động sản (quản lý hành nghề môi giới bất động sản, định giá bất động sản, quản lý hoạt động sàn giao dịch bất động sản và các dịch vụ bất động sản khác) theo quy định trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, có trách nhiệm triển khai tốt các công việc sau:
- Phổ biến, tập huấn triển khai thực hiện Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2010 và Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật cho nhà đầu tư và các sàn giao dịch để thực hiện đúng theo quy định pháp luật; 
	- Tham mưu xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn từ nay đến năm 2015 và năm 2020 nhằm triển khai thực hiện tốt Chương trình tổng thể phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3831/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2009;
- Đề xuất kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm, tạo điều kiện thu hút sự tham gia của các thành phần kinh tế, các tổ chức, cá nhân trong nước, kể cả nhà đầu tư nước ngoài để thực hiện các dự án nhà ở tại địa phương;
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị tạo quỹ đất để kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp thuê; triển khai thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý các vi phạm về đầu tư, xây dựng nhà ở và kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật như: Hoạt động môi giới, định giá bất động sản, hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và các hoạt động dịch vụ bất động sản khác theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật; kiểm tra và yêu cầu chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại phải triển khai thực hiện quy định dành 20% diện tích đất xây dựng nhà ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định;
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định việc bán, cho thuê, thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh;
- Theo dõi, tổng hợp tình hình, tổ chức xây dựng hệ thống thông tin về thị trường bất động sản, hoạt động kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng theo quy định.
2. Sở Tài chính
Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu thành lập Quỹ phát triển nhà ở của tỉnh; hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ phát triển nhà ở của tỉnh để tạo nguồn vốn đầu tư phát triển nhà ở theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường
- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng lập kế hoạch sử dụng đất, rà soát quy hoạch tạo quỹ đất phục vụ yêu cầu phát triển nhà ở;
- Tăng cường công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đảm bảo đúng quy định; kiểm tra, xử lý các vi phạm của chủ đầu tư. Kiểm tra và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý cá nhân và đơn vị có liên quan trong trường hợp giải quyết hồ sơ quá thời hạn quy định hoặc gây phiền hà cho người dân trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
4. Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Kiểm tra, rà soát các dự án có liên quan đến kinh doanh bất động sản chậm triển khai để phối hợp các sở, ngành và địa phương tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hoặc đề xuất thu hồi theo quy định;
- Cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và dịch vụ bất động sản trên địa bàn tỉnh; định kỳ 06 tháng cung cấp danh sách doanh nghiệp được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp giải thể, doanh nghiệp tạm ngưng hoặc bị cấm hoạt động, doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực này.
5. Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận
- Tạo điều kiện bố trí nguồn vốn để cho vay đầu tư các dự án phát triển nhà ở để bán, cho thuê phục vụ đối tượng thu nhập thấp, công nhân lao động tại các khu công nghiệp; cho các đối tượng có nhu cầu thực sự vay mua nhà để ở.
- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng tổng hợp danh sách dự án đầu tư xây dựng nhà ở thu nhập thấp, nhà ở công nhân khu công nghiệp hàng năm để cung cấp tín dụng đầu tư nhà nước theo quy định.
- Hướng dẫn trình tự, thủ tục và tổ chức thực hiện chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước để đầu tư xây dựng nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị và nhà ở công nhân khu công nghiệp trên địa bàn.
6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
- Xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương hàng năm, 05 năm theo Chương trình tổng thể phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận đến năm 2020.
- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoặc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng để tạo quỹ đất phát triển nhà ở tại địa phương.
- Rà soát các dự án phát triển nhà ở tại địa phương, có biện pháp bảo đảm các dự án được triển khai đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; không cho phép triển khai các dự án không tuân thủ pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản và không phù hợp quy hoạch; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các dự án chậm triển khai, đã giao đất nhưng không sử dụng quá thời gian quy định của pháp luật.
- Kiểm tra tình hình thực hiện dự án và tiến độ thực hiện đối với tất cả các dự án nhà ở, dự án khu đô thị mới trên địa bàn; rà soát các dự án đã triển khai, chưa triển khai, các dự án cần điều chỉnh cơ cấu loại hình cho phù hợp với nhu cầu.
- Có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các trường hợp đầu cơ nhà đất, mua bán, chuyển nhượng bất động sản trái quy định của pháp luật, trốn thuế cũng như các trường hợp vi phạm khác theo quy định pháp luật về đất đai, pháp luật nhà ở và kinh doanh bất động sản.
- Báo cáo tình hình phát triển nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn và định kỳ 06 tháng, hàng năm gửi về Sở Xây dựng để  tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng.
7. Tổ chức thực hiện
- Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức quán triệt và thi hành nghiêm túc Chỉ thị này.
- Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ đã giao cho các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tại Chỉ thị này; định kỳ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Nơi nhận: 					   	                   CHỦ TỊCH
- TT. Tỉnh ủy;                                                                  
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh;                                                            (Đã ký)
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;                                                                    
- Lưu: VT, ĐT&QHXD. DoVinh.				 	                
                                                                                      Lê Tiến Phương

