
 

                 Kính gửi: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng 

 
 

Thực hiện Văn bản số 449/UBND-VP5 ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh Nam 

Định giao Sở Xây dựng chủ trì phố hợp các đơn vị liên quan báo cáo các nội dung tại 

Văn bản số 2118/BXD-QLN ngày 14/6/2022 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện 

công bố thông tin Qúy II/2022 về Nhà ở và thị trường bất động sản.  

Sau khi tổng hợp số liệu báo cáo từ UBND các huyện, thành phố Nam Định và 

các đơn vị liên quan, Sở Xây dựng báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Nam Định 

với các nội dung như sau: 

1. Đánh giá tình hình thị trường bất động sản Quý II năm 2022. 

1.1. Về tình hình chung của thị trường bất động sản: 

- Số lượng dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư: 4 dự án 

- Số lượng dự án được cấp phép mới: 01 dự án; Đang triển khai: 22 dự án; Đã 

hoàn thành: 0 dự án. 

- Số lượng dự án, căn hộ đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai: 

Không có. 

- Lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền chuyển nhượng: 

+ Về căn hộ chung cư: 0 (giao dịch). 

+ Về nhà ở riêng lẻ: 31 (căn). 

- Tổng giá trị giao dịch nhà ở riêng lẻ, đất nền chuyển nhượng khoảng 5.075,688 tỷ 

đổng 

 + Về đất nền chuyển nhượng là 6.492 (lô);  

 - Giá nhà ở và một số loại hình bất động sản khác (chung cư, nhà ở riêng lẻ, 

đất nền, nhà ở xã hội): 

 + Giá nhà ở chung cư trên địa bàn tỉnh là 15.000.000 VNĐ/1m2  

 + Giá đất nền trên địa bàn tỉnh tùy theo từng vị trí, từng khu vực dao động từ 

1.000.000 VNĐ/1m2 đến 40.000.000VNĐ/1m2 
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 - Giá cho thuê văn phòng; mặt bằng thương mại; khách sạn, du lịch nghỉ 

dưỡng, bất động sản công nghiệp. 

 + Giá cho thuê bất động sản công nghiệp dao động từ 15,6 triệu/m2 đến 16,8 

triệu/m2 – Tương đương 65-70USD/m2 (Áp dụng trả tiền thuê đất 1 lần cho thời hạn 

thuê đất từ 30-40 năm); 

+ Giá cho thuê văn phòng; mặt bằng thương mại trên địa bàn tỉnh tùy theo từng 

vị trí, từng khu vực dao động từ 5.000VNĐ/1m2/tháng đến 500.000VNĐ/1m2/tháng. 

 - Tồn kho bất động sản: 197 (lô). 

1.2. Khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 

bất động sản trên địa bàn tỉnh, đề xuất giải pháp tháo gỡ (nếu có):  

- Do vướng mắc GPMB nên việc triển khai các dự án còn chậm, dẫn đến việc 

đưa bất động sản vào kinh doanh chưa kịp nhu cầu của người dân. 

- Nhu cầu sử dụng chung cư chưa cao, người dân còn phân vân với mô hình 

đầu tư nhà ở chung cư với nhà ở riêng lẻ dẫn tới lượng mua bán và giao dịch nhà 

chung cư ở mức rất thấp. 

II. Tổng hợp số liệu báo cáo Quý II/2022. 

1. Về dự án phát triển nhà ở: Không có. 

2. Về dự án cho phép chuyển nhượng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng để xây 

dựng nhà ở (đất nền). 

Đơn vị báo 

cáo 

Dự án cho phép chuyển nhượng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng để xây dựng 

nhà ở (Các dự án xây dựng khu dân cư tập trung, khu ĐTM) 

Được cấp phép mới 

trong quý 

Đang triển khai 

trong quý 

Hoàn thành 

trong quý 

Số lượng 

dự án 

Số lượng 

(ô/nền) 

Số lượng 

dự án 

Số lượng 

(ô/nền) 

Số lượng 

dự án 

Số lượng 

(ô/nền) 

Tổng 1 233 22 2.658 0 0 

        3. Về dự án nhà ở xã hội: Không có 

4. Về dự án du lịch nghỉ dưỡng: Không có.  

5.  Giá bán và cho thuê nhà ở và một số loại hình bất động sản khác 

Đơn 

vị 

báo 

cáo 

Giá bán (VNĐ/m2) Giá cho thuê (VNĐ/m2) 
Nhà 

ở 

riêng 

lẻ 

Chung 

cư 

 

  Đất nền Nhà 

ở xã 

hội 

Văn 

phòng 

Mặt 

bằng 

thương 

mại 

Khách 

sạn, 

du 

lịch 

nghỉ 

dưỡng 

Bất động sản 

công nghiệp  

Nhà ở 

xã hội 

Tổng 

Từ 2 

đến 

40 

triệu

/m2 

15 

triệu/m2 

Từ 6 đến 

40 

triệu/m2 

 Từ 5 đến 500 

nghìn/m2 

 Từ 15,6 đến 

16,8 triệu/m2 
(Tương đương 

65-70USD/m2)  
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6.  Về lượng giao dịch BĐS, chứng chỉ môi giới BĐS 
 

Đơn vị 

báo cáo 

Số lượng 

chứng chỉ MG 

được cấp 

(chứng chỉ) 

Lượng giao dịch BĐS 
Ghi 

chú 

 

Chung cư 

(căn) 

 

Đất nền 

(lô) 

Nhà ở 

riêng lẻ 

(căn) 

Tổng giá trị        

giao dịch  

(Tỷ đồng) 

Tổng 0 0 6.493 31 Khoảng 5.075,6  
 

Sở Xây dựng Nam Định trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Xây dựng (để b/c); 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Website Sở XD; 

- Lưu VT, QLN. 

                       KT. GIÁM ĐỐC 

                       PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

                      Phan Ngọc Linh 
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