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        Kính gửi:   - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh  
           - Sở Kế hoạch và Đầu tư 
                                                     

Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) đã nhận được Văn bản số 
7759/SKHĐT-ĐKĐT ngày 15/10/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị góp ý Dự 
thảo “Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong thực hiện các dự án đầu tư có 
sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” (“Dự thảo Quy định”) và xin được 
góp ý “Điều 3. Trình tự thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất” như sau: 

1/- Trình tự thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo “Dự thảo Quy định”: 
Điều 3. Trình tự thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất gồm các bước lần lượt 

như sau: 
(1) Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư. 
(2) Thủ tục lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.  
(3) Thủ tục lập và thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi 
(4) Thực hiện song song các thủ tục hành chính sau đây:  
(a) Thực hiện thủ tục giao thuê đất hoặc cho thuê đất và/hoặc cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai;  
(b) Thẩm định thiết kế cơ sở theo quy định của Luật Xây dựng; 
(c) Thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính 
(5) Thực hiện song song và nối tiếp các thủ tục hành chính sau đây: 
(a) Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư. 
(b) Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng và được khởi công xây dựng công trình. 
2/- Nhận xét: 
2.1)- Đề nghị bước 3 thực hiện thủ tục “Giao thuê đất hoặc cho thuê đất và/hoặc 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất”: 
Hiệp hội thống nhất trình tự bước 1, bước 2 của “Dự thảo Quy định” như sau: 

“(1) Chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư; (2) Thủ tục phê duyệt quy 
hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500” và đề nghị thủ tục “Giao thuê đất hoặc cho thuê đất và/hoặc 
cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai” được thực hiện 
tại bước 3, vì sau khi đã được “chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận 
nhà đầu tư” và đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 thì Sở Tài nguyên Môi 
trường đã có đủ căn cứ để thực hiện thủ tục “giao thuê đất hoặc cho thuê đất và/hoặc cho 
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phép chuyển mục đích sử dụng đất”.   
Hiệp hội nhận thấy, kể từ bước 3 có thể thực hiện song song và nối tiếp các thủ 

tục hành chính trên cơ sở “tích hợp” thủ tục “thẩm định thiết kế cơ sở” vào thủ 
tục “thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi”; “tích hợp” thủ tục “thẩm định thiết kế xây 
dựng triển khai sau thiết kế cơ sở” vào thủ tục “cấp phép xây dựng” theo quy định của 
Luật Xây dựng, đồng thời thực hiện song song “thủ tục xác định nghĩa vụ tài 
chính” thành một chuỗi thủ tục hành chính đồng bộ, liên thông.    

2.2)- Đề nghị thực hiện song song và nối tiếp các thủ tục trên cơ sở “tích 
hợp” thủ tục “thẩm định thiết kế cơ sở” vào thủ tục “thẩm định báo cáo nghiên cứu 
khả thi” và “tích hợp” thủ tục “thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ 
sở” vào thủ tục “cấp phép xây dựng”: 

Hiệp hội nhận thấy, “Dự thảo Quy định” đang tách thủ tục “thẩm định thiết kế cơ 
sở” ra khỏi thủ tục “thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi” và quy định thủ tục sau 
cùng là “cấp phép xây dựng” là không phù hợp với các quy định của pháp luật về xây 
dựng và cũng không phù hợp với thực tiễn vận hành dự án đầu tư xây dựng, bởi lẽ:   

(1) Khoản 3 Điều 58 Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020 quy định đối với dự án đầu tư 
xây dựng có quy mô lớn hoặc có công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng 
đồng sử dụng vốn khác thì phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng (sau đây gọi là 
“Sở Xây dựng”) thẩm định sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập dự án; sự phù hợp 
của thiết kế cơ sở với quy hoạch xây dựng; sự phù hợp của dự án với chủ trương đầu tư; 
khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật; sự phù hợp của giải pháp thiết kế cơ sở; sự tuân thủ quy 
chuẩn kỹ thuật.  

(2) Điểm d Khoản 1 Điều 83a Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020 quy định cơ quan 
chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối 
với công trình xây dựng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng sử dụng vốn 
khác được xây dựng tại khu vực không có quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây 
dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn. 

(3) Điều 91 Luật Xây dựng 2014 quy định điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối 
với công trình trong đô thị phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng; phù hợp với 
mục đích sử dụng đất; bảo đảm an toàn cho công trình; thiết kế xây dựng công trình 
đã được thẩm định, phê duyệt.  

(4) Điều 92 Luật Xây dựng 2014 quy định điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối 
với công trình không theo tuyến ngoài đô thị phải phù hợp với vị trí và tổng mặt 
bằng của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản. 

(5) Khoản 1 Điều 4 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định trình tự thực hiện dự án 
đầu tư xây dựng trên thực tiễn, như sau: “a) Giai đoạn chuẩn bị dự án gồm các công 
việc: khảo sát xây dựng; lập, thẩm định, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định hoặc 
chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có); lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây 
dựng phục vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; lập, thẩm định Báo cáo 
nghiên cứu khả thi để phê duyệt/quyết định đầu tư xây dựng và thực hiện các công việc 
cần thiết khác liên quan đến chuẩn bị dự án; b) Giai đoạn thực hiện dự án gồm các công 
việc: chuẩn bị mặt bằng xây dựng, rà phá bom mìn (nếu có); khảo sát xây dựng; lập, thẩm 
định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng; cấp giấy phép xây dựng (đối với công trình 
theo quy định phải có giấy phép xây dựng); lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây 
dựng; thi công xây dựng công trình; giám sát thi công xây dựng; tạm ứng, thanh toán 
khối lượng hoàn thành; vận hành, chạy thử; nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng; 
bàn giao công trình đưa vào sử dụng và các công việc cần thiết khác; c) Giai đoạn kết 
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thúc xây dựng gồm các công việc: Quyết toán hợp đồng xây dựng, quyết toán dự án hoàn 
thành, xác nhận hoàn thành công trình, bảo hành công trình xây dựng, bàn giao các hồ 
sơ liên quan và các công việc cần thiết khác”. 

Do vậy, “thẩm định thiết kế cơ sở” là một nội dung phải thẩm định khi thực hiện 
“thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi” và “thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau 
thiết kế cơ sở” được thực hiện trong thủ tục “cấp giấy phép xây dựng”, nên hoàn toàn có 
thể thực hiện song song và nối tiếp các thủ tục này trên cơ sở “tích hợp” thủ 
tục “thẩm định thiết kế cơ sở” vào thủ tục “thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi” và 
“tích hợp” thủ tục “thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở” vào thủ 
tục “cấp phép xây dựng”. 

2.3)- Đề nghị thực hiện song song “thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính”: 
(1) Việc thực hiện “thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính” theo quy định hiện hành 

thường mất thời gian trên dưới 03 năm hoặc lâu hơn, nên công tác xác định giá đất, 
thẩm định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án cần được thực hiện song 
song, có thể bắt đầu ngay từ thời điểm doanh nghiệp được giao, thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất để thực hiện dự án.  

Mới đây, Hội đồng thẩm định giá đất thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất trình 
Chính phủ cho phép áp dụng “phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất” để xác định giá 
đất, thẩm định giá đất và tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án bất động sản, nhà ở. 
Nếu đề xuất này được Chính phủ chấp thuận thì thời gian thực hiện thủ tục tính tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất của dự án đang mất khoảng trên dưới 03 năm sẽ được rút ngắn chỉ 
còn khoảng 10-15 ngày làm việc sẽ làm thay đổi trình tự thực hiện dự án đầu tư có sử 
dụng đất theo hướng đơn giản hóa và kéo giảm thời gian làm thủ tục hành chính. 

(2) Luật Xây dựng 2014, Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020 quy định điều kiện cấp 
Giấy phép xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng; phù hợp với mục 
đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; bảo đảm an toàn cho công 
trình; thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt; phù hợp với vị trí 
và tổng mặt bằng của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng 
văn bản.  

Luật Xây dựng chỉ quy định điều kiện cấp Giấy phép xây dựng phải “phù hợp với 
mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai”, chứ không quy định 
doanh nghiệp chủ đầu tư dự án phải đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì mới được cấp 
Giấy phép xây dựng.  

(3) Bên cạnh đó, Khoản 3 Điều 98 Luật Đất đai 2013 quy định người sử dụng đất 
(chủ đầu tư dự án) chỉ được cấp “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 
ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà 
nước theo quy định của pháp luật”, có nghĩa là trong giai đoạn triển khai thực hiện dự án, 
thi công các công trình của dự án thì chủ đầu tư chưa bắt buộc phải nộp tiền sử dụng 
đất và chỉ phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính khi xin cấp “sổ đỏ” của dự án.  

(4) Đồng thời, Khoản 7 Điều 22 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định 
nghĩa vụ của bên bán nhà, công trình xây dựng phải “thực hiện nghĩa vụ tài chính với 
Nhà nước theo quy định của pháp luật” trước khi bán nhà, công trình xây dựng.    

Do vậy, “Dự thảo Quy định” dự kiến quy định chủ đầu tư dự án phải hoàn thành 
nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và thực hiện “thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất cho chủ đầu tư (sổ đỏ)” rồi mới được thực hiện “thủ tục cấp Giấy phép xây dựng 
và được khởi công xây dựng công trình” là không phù hợp với các quy định của Luật 



4 
 

Xây dựng, Luật Đất đai 2013 và Luật Kinh doanh bất động sản 2014.  
3/- Kiến nghị: 
Hiệp hội đề nghị hoàn thiện lại “trình tự thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất” tại 

Điều 3 “Dự thảo Quy định” như sau: 
Điều 3. Trình tự thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất  
(1) Thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận 

nhà đầu tư, hoặc lựa chọn nhà đầu tư. 
(2) Thực hiện thủ tục phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.  
(3) Thực hiện thủ tục giao thuê đất hoặc cho thuê đất và/hoặc cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.  
(4) Thực hiện song song và nối tiếp các thủ tục hành chính sau đây:  
1. Thẩm định thiết kế cơ sở và báo cáo nghiên cứu khả thi; thực hiện thủ tục cấp 

Giấy phép xây dựng và được khởi công xây dựng công trình theo quy định của Luật Xây 
dựng. 

2. Thực hiện thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính. 
(5) Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư. 
Trân trọng kính trình! 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên Môi trường;  
  Sở Quy hoạch Kiến trúc; Sở Tài chính;  
  Sở Tư pháp; Sở Nội vụ; Cục Thuế; 
  Bộ Tư lệnh TPHCM; Công an TPHCM;  
- Ban Chấp hành Hiệp hội; 
- Qúy vị Hội viên; 
- Lưu VP. 
 
 
Đính kèm: Phụ lục các quy định pháp luật 
có liên quan. 

 
TM. BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 

Lê Hoàng Châu 
ĐTDĐ: 0903 811 069 

Email: lehoangchau1954@gmail.com 
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PHỤ LỤC 
1/- Luật Xây dựng 2014 và Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020: 
- Điểm d Khoản 1 Điều 58 Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020 quy định: “d) Dự án đầu 

tư xây dựng có quy mô lớn hoặc có công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng 
đồng sử dụng vốn khác” (Ghi chú: Vốn khác là vốn tư nhân).   

- Khoản 3 Điều 58 Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020 quy định: “3. Đối với dự án đầu 
tư xây dựng quy định tại điểm d khoản 1 Điều này, cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm 
định nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e Khoản 2 Điều này”. 

- Khoản 2 Điều 58 Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020 quy định: “2. Đối với dự án đầu 
tư xây dựng quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này, cơ quan chuyên môn về xây 
dựng thẩm định các nội dung sau: a) Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập dự 
án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở; điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá 
nhân hành nghề xây dựng; b) Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch xây dựng, quy 
hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch 
hoặc phương án tuyến công trình, vị trí công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
chấp thuận; c) Sự phù hợp của dự án với chủ trương đầu tư được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận, với chương trình, kế hoạch thực hiện, các yêu 
cầu khác của dự án theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có); d) Khả năng kết 
nối hạ tầng kỹ thuật khu vực; khả năng đáp ứng hạ tầng kỹ thuật và việc phân giao trách 
nhiệm quản lý các công trình theo quy định của pháp luật có liên quan đối với dự án đầu 
tư xây dựng khu đô thị; đ) Sự phù hợp của giải pháp thiết kế cơ sở về bảo đảm an toàn 
xây dựng; việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường; e) 
Sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và áp dụng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ...”. 

- Điểm d Khoản 1 Điều 83a Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020 quy định cơ quan 
chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối 
với: “d) Công trình xây dựng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng sử dụng vốn 
khác được xây dựng tại khu vực không có quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng 
khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn. 

- Điều 91 Luật Xây dựng 2014 quy định: “Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối 
với công trình trong đô thị: 1. Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố 
trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với 
quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền ban hành; 2. Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật 
về đất đai; 3. Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ 
môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ 
công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - 
văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình 
quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh; 4. Thiết kế xây dựng công trình đã 
được thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điều 82 của Luật này”. 

- Điều 92 Luật Xây dựng 2014 quy định: “Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối 
với công trình không theo tuyến ngoài đô thị: 1. Phù hợp với vị trí và tổng mặt bằng của 
dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản; 2. Đáp ứng 
điều kiện quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 91 của Luật này”. 

- Khoản 8 Điều 3 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định: “8. Dự án đầu tư xây 
dựng quy mô lớn sử dụng vốn khác có yêu cầu thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả 
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thi đầu tư xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng, gồm: dự án đầu tư xây dựng 
nhóm A theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công; dự án đầu tư xây dựng do 
Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư; dự án đầu tư xây dựng 
nhà ở, khu đô thị có yêu cầu thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy 
định của pháp luật về đầu tư”. 

- Khoản 4 Điều 13 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định: “4. Đối với dự án đầu tư 
xây dựng sử dụng vốn khác, cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định đối với dự án 
quy mô lớn quy định tại khoản 8 Điều 3 Nghị định này, dự án có công trình ảnh hưởng 
lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng thuộc chuyên ngành quản lý theo quy định tại Điều 
109 Nghị định này, cụ thể: a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công 
trình xây dựng chuyên ngành thẩm định đối với dự án do Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ 
chấp thuận chủ trương đầu tư; dự án nhóm A; dự án đầu tư xây dựng có công trình cấp 
đặc biệt, cấp I; dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của 02 tỉnh trở lên; 
b) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định đối với 
dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh; trừ dự án quy định tại điểm 
a khoản này”. 

- Khoản 4 Điều 36 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định: “4. Đối với dự án đầu tư 
xây dựng sử dụng vốn khác, cơ quan chuyên môn về xây dựng chỉ thẩm định công trình 
xây dựng thuộc chuyên ngành quản lý theo quy định tại Điều 109 Nghị định này đối với 
công trình thuộc dự án được xây dựng tại khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch 
xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn, cụ thể: 
a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành 
thẩm định đối với công trình thuộc dự án có công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi 
ích cộng đồng, gồm: dự án có công trình cấp đặc biệt, cấp I; dự án được đầu tư xây dựng 
trên địa bàn hành chính của 02 tỉnh trở lên; b) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định đối với công trình thuộc dự án có công trình ảnh 
hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng, trừ công trình quy định tại điểm a khoản này”. 

- Khoản 1 và Khoản 4 Điều 41 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định: “1. Điều kiện 
cấp giấy phép xây dựng đối với các trường hợp cụ thể được quy định tại các Điều 91, 92, 
93 và Điều 94 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Luật 
Kiến trúc năm 2019 và Luật số 62/2020/QH14 (…); 4. Đối với các công trình xây 
dựng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng có yêu cầu thẩm tra theo quy định 
tại khoản 6 Điều 82 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 24 
Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14, báo cáo kết quả thẩm tra ngoài các yêu cầu riêng của 
chủ đầu tư, phải có kết luận đáp ứng yêu cầu an toàn công trình, sự tuân thủ tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật của hồ sơ thiết kế xây dựng”. 

- Khoản 1.1 Mục I Phụ lục X Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định “danh mục công 
trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng” đối với công trình nhà ở là “các tòa 
nhà chung cư, nhà ở tập thể khác” từ “cấp III trở lên”. 

- Mục 2.1.1 Bảng 2 Phụ lục II Thông tư 06/2021/TT-BXD “Phân cấp công trình 
xây dựng theo quy mô kết cấu” quy định công trình xây dựng là “nhà, kết cấu dạng 
nhà” có cấp công trình cấp III nếu có chiều cao (m) > 6 ÷ 28; hoặc có số tầng 2 ÷ 7; hoặc 
có tổng diện tích sàn (nghìn m2) 1 ÷ 10; hoặc có nhịp kết cấu lớn nhất (m) 15 ÷ < 50; hoặc 
có độ sâu ngầm (m) < 6; hoặc có 1 tầng ngầm.   

Với các quy định trên đây của pháp luật về xây dựng thì tất cả các dự án đầu tư 
xây dựng khu đô thị, dự án nhà ở thương mại có các công trình xây dựng từ cấp III trở 
lên của doanh nghiệp tư nhân (chiếm tuyệt đại đa số dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, 
dự án nhà ở thương mại) đều phải được “cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ 
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Xây dựng thẩm định đối với dự án nhóm A, hoặc dự án đầu tư xây dựng có công 
trình cấp I; hoặc Sở Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng”.  

2/- Luật Luật Đất đai 2013: 
Khoản 3 Điều 98 Luật Đất đai 2013 quy định: “3. Người sử dụng đất, chủ sở hữu 

nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài 
chính theo quy định của pháp luật…”.  

3/- Luật Kinh doanh bất động sản 2014: 
Khoản 7 Điều 22 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định nghĩa vụ của bên 

bán nhà, công trình xây dựng phải: “7. Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo 
quy định của pháp luật”./. 

 

 
 

 


