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            Kính gửi:  Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 
  

Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) và cộng đồng doanh 
nghiệp bất động sản hoan nghênh sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ 
Chí Minh ngay từ những ngày đầu năm 2021, nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
XIII trên địa bàn thành phố. Xây dựng phát triển thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị 
thông minh, giữ vững vị thế là đầu tàu kinh tế của cả nước, của vùng kinh tế trọng điểm 
phía nam và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó có nhiệm vụ xây dựng thành 
phố Thủ Đức trở thành khu đô thị sáng tạo có tính tương tác cao; Điều chỉnh quy hoạch 
chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2040, tầm nhìn đến năm 2060; 
Xây dựng “Đề án Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-
2030, Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025” và “Đề án Quản lý đất đai và 
phương hướng sử dụng đất đai hiệu quả trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”, đi đôi với 
kiểm soát hiệu quả, vượt qua đại dịch CoViD-19, tạo điều kiện để nền kinh tế thành phố 
Hồ Chí Minh và thị trường bất động sản phục hồi và tăng trưởng trở lại mạnh mẽ, phát 
triển ổn định và bền vững hơn, giải quyết được nhu cầu nhà ở của các tầng lớp nhân dân và 
thu hút được nhiều nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài.  

Từ đầu năm 2021 đến nay, đã có sự chuyển biến rất tích cực, rất rõ nét và đáng hoan 
nghênh trong hành động và trong thái độ, tinh thần phục vụ người dân, doanh nghiệp của 
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, từ thành phố đến các Sở, ngành, quận, 
huyện, phường, xã so với trước đây.  

Hiệp hội rất cảm ơn Ông Lê Hòa Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 
Hồ Chí Minh và Lãnh đạo các Sở, ngành đã làm việc với Chủ tịch Hiệp hội vào các ngày 
18 và 23/02/2021, để chuẩn bị nội dung cho cuộc họp làm việc của Ông Nguyễn Thành 
Phong - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch, Ông Lê Hòa Bình - 
Ủy viên Thường vụ Thành ủy - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và Lãnh đạo các 
Sở, ngành với 17 đại diện doanh nghiệp bất động sản vào ngày 27/02/2021 với mục tiêu 
thống nhất các giải pháp thiết thực, nhằm tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp.  

Hiệp hội xin được có ý kiến đề xuất, như sau: 
1/- Về quy trình thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở: 
1.1)- Về thủ tục “chấp thuận chủ trương đầu tư dự án”: 
Sở Kế hoạch Đầu tư đã giải trình về 61 hồ sơ được Sở Xây dựng chuyển sang để 

thực hiện thủ tục “Quyết định chủ trương đầu tư” trong năm 2020 và hướng xử lý các dự 
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án chuyển tiếp theo quy định của Luật Đầu tư 2020. Hiệp hội cơ bản thống nhất và có ý 
kiến bổ sung, đề xuất thêm, như sau:   

a. Về 61 dự án được Sở Xây dựng chuyển sang Sở Kế hoạch Đầu tư, góp ý để 
thực hiện thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư trong năm 2020: 

Sở Kế hoạch Đầu tư đã giải trình, cho biết chỉ có 56 hồ sơ thuộc trách nhiệm xem 
xét giải quyết của Sở, như sau:  

- Đã trình Báo cáo thẩm định 17 dự án lên Ủy ban nhân dân thành phố để ban hành 
“Quyết định chủ trương đầu tư”, còn lại 39 dự án đã được xử lý như thông tin sau đây. 

- 16 dự án chưa nhận đủ ý kiến của các Sở, ngành. 
- 20 dự án đã yêu cầu nhà đầu tư bổ sung nhưng chưa nhận được hồ sơ bổ sung. 
- 03 dự án được nhà đầu tư rút lại hồ sơ, hoặc có đơn xin tạm ngừng xử lý.  
Hiệp hội và các doanh nghiệp có băn khoăn về 39 dự án phải lấy ý kiến của các 

Sở, ngành, hoặc yêu cầu nhà đầu tư bổ sung hồ sơ, vì có một số hồ sơ nộp đã lâu.  
Hiệp hội đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư tiếp tục khẩn trương xem xét giải quyết 39 

dự án này sau khi nhận được hồ sơ bổ sung, hoặc ý kiến của các Sở, ngành, quận, huyện, 
để đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản “chấp thuận chủ trương đầu tư”, 
hoặc trả lời cho nhà đầu tư. 

b. Hướng xử lý chuyển tiếp đối với các dự án do Sở Xây dựng chuyển sang: 
Tham khảo Khoản 14 Điều 112 Dự thảo “Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Đầu tư” quy định chuyển tiếp với các dự án đang thực hiện 
theo Luật Nhà ở như sau: “14. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị chưa xác định 
được chủ đầu tư, có hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật 
Nhà ở năm 2014 nhưng chưa trả kết quả trước ngày 01/01/2021 thì thực hiện theo quy 
định của Luật Đầu tư và Nghị định này”, Hiệp hội thống nhất với hướng xử lý của Sở Kế 
hoạch Đầu tư đối với các dự án do Sở Xây dựng chuyển sang, như sau: 

(1) Sở Kế hoạch Đầu tư có văn bản đề nghị Nhà đầu tư nộp lại hồ sơ theo “mẫu” 
quy định của Luật Đầu tư năm 2020. 

(2) Đối với ý kiến góp ý của các cơ quan có liên quan mà cơ quan đó đã đồng 
thuận thì Sở Kế hoạch Đầu tư tiếp tục xem xét xử lý hồ sơ mà không lấy lại ý kiến. 

(3) Đối với ý kiến của cơ quan chưa đồng thuận, đề nghị Nhà đầu tư giải trình, bổ 
sung, hoặc không phù hợp với quy định của Luật Đầu tư năm 2020, thì Sở Kế hoạch Đầu 
tư sẽ có văn bản hướng dẫn Nhà đầu tư giải trình bổ sung và gửi hồ sơ lấy lại ý kiến của 
các cơ quan chưa đồng thuận (Sở Kế hoạch Đầu tư sẽ hướng dẫn Nhà đầu tư và cung cấp 
hồ sơ mẫu để Nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ). 

(4) Cơ quan nào chưa có ý kiến thì sau khi Nhà đầu tư nộp lại hồ sơ theo quy định 
của Luật Đầu tư năm 2020, Sở Kế hoạch Đầu tư sẽ đôn đốc để cơ quan chưa có ý kiến 
sớm trả lời. 

1.2)- Về “chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư” 
không thông qua đấu giá, đấu thầu đối với trường hợp nhà đầu tư có “văn bản chấp 
thuận” của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, 
thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án (chưa có quyền sử dụng đất 
dự án): 
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a. Các quy định pháp luật có liên quan: 
Hiệp hội nhận thấy, hiện nay thủ tục ban hành văn bản “chấp thuận chủ trương 

đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư” đã được xử lý đồng bộ theo quy định của Luật 
Đầu tư 2020, Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020, Luật Đất đai và Nghị định 148/2020/NĐ-CP, 
như sau: 

- Điểm b Khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư 2020 quy định đối với dự án đầu tư thuộc 
diện chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ quan có thẩm quyền “chấp thuận chủ trương đầu 
tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư” không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu 
thầu lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp: “b) Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng, nhận 
góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh 
doanh phi nông nghiệp không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của 
pháp luật về đất đai” (Chính phủ quy định chi tiết Điều 29 Luật Đầu tư).  

- Khoản 1 Điều 193 Luật Đất đai quy định “1. Có văn bản chấp thuận của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê 
quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án”. 

- Khoản 3 Điều 16 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định “3. Trường hợp tổ chức 
kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực 
hiện dự án đầu tư phi nông nghiệp thì phải có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường 
theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này. Trong thời hạn không quá 15 ngày kể 
từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh. Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ do 
Sở Tài nguyên và Môi trường trình, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét có văn bản chấp 
thuận hoặc trả lời tổ chức kinh tế về việc nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền 
sử dụng đất. Văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản này có 
thời hạn thực hiện là 36 tháng kể từ ngày ký văn bản chấp thuận” (được sửa đổi tại Khoản 
13 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP).  

Tại Văn bản 1220/STNMT-QLĐ ngày 19/02/2021, Sở Tài nguyên Môi trường đã có 
băn khoăn, như sau: “Tuy nhiên, Nghị định không quy định kèm theo văn bản đề nghị của 
tổ chức kinh tế gồm hồ sơ gì và việc Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, thẩm định để 
trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gồm những nội dung gì, trên cơ sở nào; Nghị định cũng 
không có nội dung nào giao Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết (ban hành 
Thông tư) về nội dung này”.  

b. Ý kiến nghiên cứu và đề xuất của Hiệp hội: 
Hiệp hội nghiên cứu và đề xuất thực hiện thủ tục “chấp thuận chủ trương đầu tư 

đồng thời chấp thuận nhà đầu tư” không thông qua đấu giá, đấu thầu đối với trường hợp 
nhà đầu tư có “văn bản chấp thuận” của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc nhận chuyển 
nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án (doanh 
nghiệp chưa có quyền sử dụng đất dự án), như sau: 

(1) Thực hiện thủ tục “văn bản chấp thuận” về việc nhận chuyển nhượng, nhận 
góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án: 

Doanh nghiệp có văn bản gửi Sở Tài nguyên Môi trường (theo Mẫu (1) của Phụ lục 
kèm theo, được quy định tại Khoản 3 Điều 16 Nghị định 43/2014/NĐ-CP), đề nghị được 
nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất, để thực hiện dự án đầu tư; 
Sau 15 ngày, Sở Tài nguyên Môi trường trình hồ sơ lên Ủy ban nhân dân thành phố; Sau 
10 ngày, Ủy ban nhân dân thành phố có “văn bản chấp thuận”, hoặc trả lời cho doanh 
nghiệp về việc được nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất, để thực 
hiện dự án đầu tư.  
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Về ý kiến băn khoăn của Sở Tài nguyên Môi trường tại Văn bản 1220/STNMT-
QLĐ (nêu trên), Hiệp hội nhận thấy, băn khoăn này đã được xử lý ngay tại Khoản 3 Điều 
16 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và cũng đã được quy định rõ trong Văn bản đề nghị của 
doanh nghiệp theo Mẫu (1) của Phụ lục (kèm theo), trong đó, doanh nghiệp phải ghi rõ đề 
xuất: (1) Địa điểm khu đất; (2) Tổng diện tích đất nông nghiệp, bao gồm từng loại cụ thể; 
Mục đích sử dụng đất để đầu tư; (3) Thời hạn sử dụng đất của dự án; (4) Thông tin về khả 
năng thực hiện dự án (thông tin về năng lực tài chính; thông tin về dự án có sử dụng đất 
mà doanh nghiệp đã đầu tư; thông tin về khả năng thỏa thuận thành công với người sử 
dụng đất nông nghiệp; thông tin về nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án); (5) Cam kết 
của doanh nghiệp.  

Bên cạnh đó, Hiệp hội nhận thấy, “văn bản chấp thuận” của Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh về việc nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp, chỉ 
là bước khởi đầu chuẩn bị quỹ đất dự án đầu tư, thực hiện trước cả thủ tục “chấp thuận 
chủ trương đầu tư”. Do vậy, Khoản 3 Điều 16 Nghị định 43/2014/NĐ-CP không có yêu 
cầu Sở Tài nguyên Môi trường “thẩm định” nội dung văn bản đề nghị của doanh nghiệp 
như nhận định của Sở Tài nguyên Môi trường, mà chỉ yêu cầu Sở sau 15 ngày nhận đơn 
của doanh nghiệp thì phải “trình” lên Ủy ban nhân dân thành phố. 

(2) Thực hiện thủ tục “chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà 
đầu tư” trong trường hợp dự án sử dụng đất nông nghiệp:  

Sau khi đã có “văn bản chấp thuận”, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch Đầu 
tư để trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản “chấp thuận chủ trương đầu tư 
đồng thời chấp thuận nhà đầu tư”.  

“Văn bản chấp thuận” của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho tổ chức kinh tế được 
nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất, để thực hiện dự án đầu tư, là 
một thành phần của hồ sơ thực hiện thủ tục “chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời 
chấp thuận nhà đầu tư”.  

Hiệp hội đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư xem xét thực hiện thủ tục “chấp thuận chủ 
trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư” của tổ chức kinh tế khi đã có “văn bản 
chấp thuận” của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho tổ chức kinh tế được nhận chuyển nhượng, 
nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất, để thực hiện dự án đầu tư, trong trường hợp tổ chức 
kinh tế đang thực hiện và chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án theo quy 
định tại Khoản 3 Điều 16 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Bởi lẽ, nếu nhà đầu tư đã có quyền 
sử dụng đất hợp pháp thì được thực hiện thủ tục “chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời 
chấp thuận nhà đầu tư” theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. 

2/- Về việc xác định tiêu chí phần diện tích đất thuộc Nhà nước quản lý nằm 
xen kẽ trong dự án đầu tư đủ điều kiện để tách thành dự án độc lập: 

2.1)- Kết quả nghiên cứu và đối chiếu với thực tế: 
Nghị định 148/2020/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 08/02/2021, Hiệp hội nhận thấy 

vấn đề khó nhất là việc xác định tiêu chí phần diện tích đất thuộc Nhà nước quản lý nằm 
xen kẽ trong dự án đầu tư đủ điều kiện để tách thành dự án độc lập.  

Trường hợp phần diện tích đất thuộc Nhà nước quản lý nằm xen kẽ trong dự án đầu 
tư đủ điều kiện để tách thành dự án độc lập, thì “Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết 
định thu hồi đất để giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án độc lập đó theo hình thức đấu 
giá quyền sử dụng đất theo quy định. Việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất được thực 
hiện không chậm hơn 90 ngày kể từ ngày Nhà nước có quyết định thu hồi đất” (quy định 
tại điểm a Khoản 5 Điều 16 Nghị định 43/2014/NĐ-CP). 
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Đối chiếu với các dự án đầu tư trên thực tế, Hiệp hội nhận thấy các đặc điểm sau: 
(1) Hầu hết phần diện tích đất thuộc Nhà nước quản lý nằm xen kẽ trong dự án 

đầu tư là đất rạch, kênh mương nội đồng, đường, bờ đất…thường có hình dáng bất định 
hình, nằm rải rác, xen kẽ, hoặc không có “số thửa đất” được đăng ký quản lý trong sổ bộ 
địa chính của địa phương (nhưng không phải là “đối tượng chiếm đất không tạo thành 
thửa đất” như sông, rạch, kênh có tên trên bản đồ hành chính, theo quy định tại Điều 14 
Thông tư 24/2014/TT-BTNMT), không đủ điều kiện để tách thành dự án độc lập, thì 
được giao đất hoặc cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư không thông qua đấu giá quyền 
sử dụng đất, không thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất và phải xác định giá đất cụ 
thể để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định.  

(2) Chỉ có một số ít trường hợp thửa đất có diện tích lớn, hoặc có “số thửa đất”, 
thuộc Nhà nước quản lý nằm xen kẽ trong dự án đầu tư, đủ điều kiện để tách thành dự án 
độc lập, nên cần được quy định các tiêu chí cụ thể của một dự án.  

(3) Hiệp hội nhận thấy, một trong các tiêu chí quan trọng để thửa đất đủ điều kiện 
để tách thành dự án độc lập, là thửa đất đó phải phù hợp với quy hoạch chi tiết phân khu 
tỷ lệ 1/2000 và được kết nối kết cấu hạ tầng đồng bộ với dự án đầu tư liền kề, hoặc 
của khu vực hiện hữu. 

2.2)- Kiến nghị:  
Hiệp hội đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Văn bản 

hướng dẫn xử lý đối với phần diện tích đất thuộc Nhà nước quản lý nằm xen kẽ trong 
dự án đầu tư, như sau: 

(1) Trường hợp phần diện tích đất thuộc Nhà nước quản lý nằm xen kẽ, rải rác 
trong dự án đầu tư là đất rạch, kênh mương nội đồng, đường, bờ đất…có hình dáng bất 
định hình, hoặc không có “số thửa đất” đăng ký quản lý trong sổ bộ địa chính của địa 
phương (trừ “đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất” như sông, rạch, kênh có tên 
trên bản đồ hành chính), thì xác định phần diện tích đất này “không đủ điều kiện để 
tách thành dự án độc lập” và thực hiện thủ tục thu hồi đất, giao đất, hoặc cho thuê đất 
thực hiện dự án đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không thông qua 
đấu thầu dự án có sử dụng đất, nhưng phải xác định giá đất cụ thể để tính thu tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại điểm b Khoản 5 Điều 16 Nghị định 43/2014/NĐ-
CP. 

Như vậy, đa số các dự án đầu tư có phần diện tích đất thuộc Nhà nước quản lý 
nằm xen kẽ, rải rác trong dự án là đất rạch, kênh mương nội đồng, đường, bờ đất…có 
hình dáng bất định hình, hoặc không có “số thửa đất”, hoặc không phải là “đối tượng 
chiếm đất không tạo thành thửa đất” như sông, rạch, kênh có tên trên bản đồ hành chính, 
sẽ được giải quyết, sẽ tháo gỡ được các vướng mắc để các dự án đầu tư xây dựng, dự 
án nhà ở vận hành trở lại thông suốt. 

(2) Ngoài các trường hợp nêu trên, để xác định phần diện tích đất thuộc Nhà nước 
quản lý nằm xen kẽ trong dự án đầu tư “đủ điều kiện để tách thành dự án độc lập”, thì 
trước mắt, do chưa xây dựng “khung tiêu chí xác định phần diện tích đất đủ điều kiện 
tách thành dự án độc lập”, nên Hiệp hội đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Quy 
hoạch Kiến trúc chủ trì phối hợp cùng với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường, 
Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tư pháp xem xét từng 
trường hợp dự án cụ thể, để đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xác định phần diện tích 
đất thuộc Nhà nước quản lý nằm xen kẽ trong dự án đầu tư “đủ điều kiện để tách thành dự 
án độc lập”. Đồng thời, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định thu hồi đất và 
quy định tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày có quyết 
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định thu hồi đất, đối với phần diện tích đất này cho nhà đầu tư, để thực hiện dự án độc lập, 
nhưng phải phù hợp với quy hoạch chi tiết phân khu tỷ lệ 1/2000 và được kết nối kết 
cấu hạ tầng đồng bộ với dự án liền kề, hoặc kết nối với hạ tầng khu vực hiện hữu. 

Về lâu dài, để “chuẩn hóa” các tiêu chí xác định phần diện tích đất thuộc Nhà 
nước quản lý nằm xen kẽ trong dự án đầu tư “đủ điều kiện để tách thành dự án độc lập”, 
Hiệp hội đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Quy hoạch Kiến trúc chủ trì phối 
hợp cùng với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế 
hoạch Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tư pháp xây dựng “khung tiêu chí” của dự án độc 
lập, trong đó có tiêu chí phần diện tích đất này phải phù hợp với quy hoạch chi tiết phân 
khu tỷ lệ 1/2000 và được kết nối kết cấu hạ tầng đồng bộ với dự án đầu tư liền kề, 
hoặc kết nối với hạ tầng khu vực hiện hữu, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt 
để áp dụng thống nhất trên địa bàn thành phố. 

3/- Về quy trình đầu tư xây dựng đối với dự án nhà ở: 
3.1)- Về quy trình đầu tư xây dựng đối với dự án nhà ở thương mại:   
Do Luật Đầu tư 2020, Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020, Luật Bảo vệ môi trường 2020, 

Nghị định 148/2020/NĐ-CP đã có hiệu lực và đã có cơ chế xử lý, giải quyết được các 
vướng mắc về “nhà đầu tư”, “chủ đầu tư”; về dự án đầu tư có quỹ đất hỗn hợp; về cơ chế 
xử lý các phần diện tích đất thuộc Nhà nước quản lý nằm xen kẽ trong dự án đầu tư; về quy 
định của Luật Đất đai, Luật Kinh doanh Bất động sản yêu cầu chủ đầu tư dự án nhà ở bắt 
buộc phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước trước khi bán 
nhà ở có sẵn, hoặc huy động vốn bán nhà ở hình thành trong tương lai, hoặc đề nghị cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên Hiệp hội thống nhất với Sở Xây dựng và các 
Sở, ngành liên quan, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, ban hành “Quy trình 
đầu tư xây dựng đối với dự án nhà ở thương mại”, gồm 04 bước với tổng thời gian 215 
ngày làm việc, tương đương 11 tháng, như sau: 

Bước 1: Thẩm định và phê duyệt thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của 
Luật Đầu tư (35 ngày); Chủ trì: Sở Kế hoạch Đầu tư; 

Bước 2: Thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo quy định của 
Luật Quy hoạch đô thị (40 ngày); Chủ trì: Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ủy ban nhân dân thành 
phố Thủ Đức và Ủy ban nhân dân các quận, huyện; 

Bước 3: Lập thủ tục giao thuê đất (20 ngày), hoặc chuyển mục đích sử dụng đất (15 
ngày) theo quy định của Luật Đất đai 2013; Chủ trì: Sở Tài nguyên Môi trường; 

Bước 4: Thực hiện các thủ tục chấp thuận đầu tư (35 ngày); thẩm định thiết kế cơ sở 
(20 ngày) và cấp phép xây dựng (20 ngày); Chủ trì: Sở Xây dựng; đồng thời với thủ tục xác 
định nghĩa vụ tài chính, nộp tiền sử dụng đất (45 ngày); Chủ trì: Sở Tài nguyên Môi trường. 

* Ghi chú: (i) Các dự án chỉ được huy động vốn, bán nhà ở hình thành trong 
tương lai sau khi hoàn tất nộp tiền sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính đối với nhà 
nước; (ii) Sau khi đã hoàn thành nộp tiền sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính, chủ đầu tư 
dự án nhà ở thương mại và khách hàng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

Hiệp hội rất hoan nghênh và cảm ơn Sở Xây dựng và các Sở, ngành liên quan đã 
lắng nghe và thấu hiểu, đã thống nhất với Hiệp hội về quy trình thủ tục đầu tư xây 
dựng và thời gian thực hiện từng thủ tục hành chính, từ trên dưới 3 năm trước đây 
(có dự án mất nhiều thời gian hơn nữa), xuống chỉ còn 215 ngày làm việc (không bao 
gồm thứ 7, chủ nhật, Lễ, Tết), tương đương 43 tuần, hoặc gần 11 tháng. Thật là tuyệt vời! 
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Tuy nhiên Hiệp hội nhận thấy, còn có thể tích hợp theo phương thức thực hiện 
song song, đồng thời một số thủ tục hành chính để rút ngắn thời gian thực hiện thủ 
tục hành chính hơn nữa, ví dụ: Trong thời gian 35 ngày thực hiện thủ tục “chấp thuận 
đầu tư” tại Sở Xây dựng, thì còn có thể thực hiện song song, đồng thời các thủ tục “thẩm 
định thiết kế cơ sở và cấp phép xây dựng”. 

3.2)- Về quy trình đầu tư xây dựng đối với dự án nhà ở xã hội: 
Hiệp hội đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, ban hành “Quy trình đầu tư 

xây dựng đối với dự án nhà ở xã hội”, gồm 04 bước, có thể rút ngắn được 35 ngày so 
với thời gian làm thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại, như sau: 

Bước 1: Thẩm định và phê duyệt thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của 
Luật Đầu tư (35 ngày); Chủ trì: Sở Kế hoạch Đầu tư; 

Bước 2: Thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo quy định của 
Luật Quy hoạch đô thị (40 ngày); Chủ trì: Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ủy ban nhân dân thành 
phố Thủ Đức và Ủy ban nhân dân các quận, huyện; 

Bước 3: Lập thủ tục giao thuê đất (20 ngày), hoặc chuyển mục đích sử dụng đất (15 
ngày) theo quy định của Luật Đất đai 2013; Chủ trì: Sở Tài nguyên Môi trường; 

Bước 4: Thực hiện các thủ tục chấp thuận đầu tư (35 ngày); thẩm định thiết kế cơ sở 
(20 ngày) và cấp phép xây dựng (20 ngày); Chủ trì: Sở Xây dựng; đồng thời với thủ tục 
miễn nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (10 ngày); Chủ trì: Sở Tài nguyên Môi trường. 

* Ghi chú: Do dự án nhà ở xã hội được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, 
nên Hiệp hội đề nghị tính toán lại thời gian thực hiện thủ tục về đất đai, khoảng 10 
ngày. Như vậy, tổng thời gian thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội có 
thể chỉ mất 180 ngày làm việc. 

4/- Đề nghị giải quyết kịp thời việc cấp “sổ hồng” dự án nhà ở thương mại: 
Một tuần lễ sau ngày Hiệp hội công bố số liệu thống kê (ngày 28/07/2020), có 

khoảng  30.402 căn nhà thuộc 63 dự án nhà ở thương mại chưa được cấp Giấy chứng 
nhận (sổ hồng), Sở Tài nguyên Môi trường đã nỗ lực giải quyết cấp 1.000 “sổ hồng” cho 
khách hàng mua nhà tại 15 dự án. Đến cuối năm 2020, Sở Tài nguyên Môi trường đã 
cấp 11.114 “sổ hồng”. Riêng 02 tháng đầu năm 2021, đã cấp 3.265 “sổ hồng” cho khách 
hàng của các dự án nhà ở thương mại. Hiệp hội hoan nghênh Sở Tài nguyên Môi trường  
đã và đang tích cực phối hợp với các Sở, ngành và chủ đầu tư dự án để tiếp tục xem xét 
giải quyết cấp “sổ hồng” cho khách hàng mua nhà, đồng thời đề xuất với Ủy ban nhân dân 
thành phố cơ chế xử lý các vướng mắc đối với từng loại hình dự án nhà ở cụ thể, trong đó 
có việc cấp “sổ hồng” cho khách hàng mua nhà là cá nhân nước ngoài. 

Mặc dù Sở Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều cố gắng trong công tác cấp “sổ 
hồng”, nhưng vẫn còn khoảng 20.000 căn hộ nhà chung cư chưa được cấp sổ hồng, cần 
phải được tiếp tục khẩn trương xem xét giải quyết, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của chủ đầu tư và người mua nhà, trong đó có cá nhân nước ngoài, không 
để tiềm ẩn điểm nóng về tranh chấp, khiếu kiện đông người. 

Hiệp hội đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét chỉ đạo giải quyết một số 
vướng mắc về cấp “sổ hồng”, như sau: 

(1) Đối với trường hợp chủ đầu tư dự án có sai phạm về đầu tư, xây dựng, kinh 
doanh, về thế chấp tài sản, nhưng căn hộ mà khách hàng mua vẫn phù hợp với quy hoạch, 
thiết kế, thì tách riêng phần sai phạm của chủ đầu tư để xử lý theo quy định của pháp luật 
và đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo “ưu tiên” giải quyết cấp “sổ 
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hồng” trước cho khách hàng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng mua nhà, vì 
khách hàng là bên ngay tình, vô can, để đảm bảo quyền lợi của người mua nhà.  

(2) Đối với trường hợp chủ đầu tư dự án có thể phải thực hiện nghĩa vụ tài chính, 
nộp tiền sử dụng đất bổ sung (nếu có), thì đây là quan hệ giữa chủ đầu tư dự án với cơ 
quan nhà nước, không liên quan đến trách nhiệm, nghĩa vụ của khách hàng mua nhà, thì 
đề nghị tách ra xử lý riêng và đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo “ưu 
tiên” giải quyết cấp “sổ hồng” trước cho khách hàng, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư 
thực hiện một trong số các biện pháp bảo đảm, như sau: (i) Các căn hộ và diện tích kinh 
doanh mà chủ đầu tư giữ lại, thì chưa cấp “sổ hồng” và sẽ cấp sau, khi đã có kết luận của 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền; (ii) Hoặc, chủ đầu tư ký quỹ một khoản tiền bảo đảm; 
(iii) Hoặc, chủ đầu tư có văn bản cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính bổ sung 
(nếu có) với Nhà nước.  

(3) Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài 
chính xem xét, sớm giải quyết các dự án đã “tạm nộp” tiền sử dụng đất, để theo quy định 
tại Khoản 8 Điều 17 Thông tư số 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ 
sung tại Điều 9 Thông tư số 10/2018/TT-BTC), như sau: “Trường hợp chưa được cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền ra thông báo nộp tiền sử dụng đất và tổ chức kinh tế chưa nộp 
hoặc mới tạm nộp một phần tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước thì tiền sử dụng đất 
đã tạm nộp (nếu có) được quy đổi ra diện tích đất đã nộp tiền sử dụng đất (đã hoàn thành 
nghĩa vụ tài chính) tại thời điểm bàn giao đất thực tế. Phần diện tích còn lại phải nộp tiền 
sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm bàn giao đất thực tế (trường hợp được 
giao đất thực tế trước ngày 01 tháng 01 năm 2005 thì giá đất tính thu tiền sử dụng đất 
được xác định tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2005) và xử lý việc chậm nộp tiền sử 
dụng đất đối với trường hợp này như sau: 

- Trường hợp việc chậm nộp tiền sử dụng đất có nguyên nhân chủ quan từ tổ chức 
kinh tế thì tổ chức kinh tế phải nộp số tiền tương đương tiền chậm nộp tiền sử dụng đất 
theo quy định của pháp luật về quản lý thuế phù hợp với từng thời kỳ. 

- Trường hợp việc chậm nộp tiền sử dụng đất không có nguyên nhân chủ quan từ tổ 
chức kinh tế thì tổ chức kinh tế không phải nộp số tiền tương đương tiền chậm nộp tiền sử 
dụng đất. Khoản chậm nộp tiền sử dụng đất được tính từ thời điểm bàn giao đất thực tế tới 
thời điểm chính thức được thông báo nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo tỷ lệ % thu tiền 
chậm nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật từng thời kỳ”. 

(4) Hiệp hội đề nghị trao đổi, thảo luận với Sở Tài nguyên Môi trường về việc 
không thu thêm tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất làm hồ bơi, vườn hoa, lối 
đi nội bộ, bãi đậu xe nổi… phục vụ trực tiếp cho dự án nhà chung cư và cả cư dân ngoài 
nhà chung cư, đã thực hiện xác định giá đất theo phương pháp thặng dư và đã được Ủy 
ban nhân dân thành phố ban hành “Quyết định về duyệt Phương án xác định giá đất cụ 
thể” và chủ đầu tư đã thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất. Bởi lẽ, Hội đồng thẩm 
định giá đất thành phố đã xem xét thẩm định, nên có thể không dẫn đến có phát sinh 
thêm các khoản thu ngân sách nhà nước đối với phần diện tích đất làm hồ bơi, vườn 
hoa, lối đi nội bộ, bãi đậu xe nổi… 

(5) Hiệp hội đề nghị trao đổi, thảo luận với Sở Tài nguyên Môi trường về việc cấp 
“sổ hồng” cho toàn bộ diện tích tầng hầm, bao gồm cả phần diện tích tầng hầm nằm 
ngoài ranh diện tích xây dựng khối đế tòa nhà chung cư. Trước hết, là xử lý các trường 
hợp dự án nhà chung cư đã được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành “Quyết định về 
duyệt Phương án xác định giá đất cụ thể” và chủ đầu tư đã thực hiện nghĩa vụ nộp tiền 
sử dụng đất.  
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(6) Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường 
phối hợp với các Sở, ngành khẩn trương xem xét, kết luận các trường hợp dự án có điều 
chỉnh quy hoạch xây dựng, có (hay không có) phát sinh nghĩa vụ tài chính (bổ sung) và 
sớm giải quyết các vướng mắc cụ thể của từng dự án, để kịp thời trả lời cho các chủ đầu 
tư và khách hàng mua nhà.   

5/- Về một số dự án thuộc diện rà soát hoặc bị thu hồi Quyết định tiền sử dụng 
đất; hoặc tạm dừng thực hiện Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất của dự án để 
rà soát lại về pháp lý; hoặc thu hồi, hủy bỏ Quyết định chủ trương đầu tư:  

Thực hiện Văn bản 342/TTg-V.I ngày 07/03/2017 của Thủ tướng Chính phủ, thành 
phố Hồ Chí Minh có khoảng 158 mặt bằng và dự án thuộc diện rà soát do cơ sở pháp lý để 
đề xuất ra quyết định chưa chính xác. Hiệp hội và các doanh nghiệp rất cảm ơn Lãnh đạo 
thành phố và cơ quan có thẩm quyền của trung ương đã cho phép 124 dự án được vận hành 
trở lại bình thường kể từ tháng 03/2019, nhưng trên thực tế, nhiều dự án vẫn chưa thực 
sự được hoạt động bình thường.  

Hiệp hội nhận thấy, việc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền rà soát về pháp lý 
các dự án là rất cần thiết, để các chủ đầu tư chấn chỉnh lại hoạt động đầu tư, kinh 
doanh và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, không làm thất thoát 
tài sản công, hoặc làm thất thu nguồn thu ngân sách Nhà nước. Nhưng quá trình rà 
soát, thanh tra cũng đã tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các chủ đầu tư, 
người mua nhà, nhà đầu tư thứ cấp và cả môi trường kinh doanh.  

Theo Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 167/2017/NĐ-
CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, thì các trường hợp nhà, đất nay qua rà 
soát, kiểm tra, thanh tra phát hiện chưa hoàn thành thủ tục về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, 
thì phải “báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc tiếp tục thực hiện dự án 
đầu tư đối với từng trường hợp cụ thể”. Do vậy, Hiệp hội đề nghị Ủy ban nhân dân thành 
phố chủ động phối hợp với các cơ quan Trung ương sớm có kết luận đối với các dự án 
thuộc diện rà soát, thanh tra, để các chủ đầu tư chấp hành, trước hết là thực hiện các 
nghĩa vụ tài chính bổ sung với Nhà nước (nếu có) và được tiếp tục triển khai thực 
hiện dự án.  

6/- Về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn về kiến trúc thành phố: 
Căn cứ Khoản 4 Điều 14 Luật Quy hoạch 2017, Khoản 2 Điều 19 Luật Quy hoạch 

Đô thị, Điều 16 Luật Kiến trúc 2019, Điều 43 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Hiệp 
hội đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiện toàn tổ chức và hoạt động của 
Hội đồng tư vấn về kiến trúc thành phố, như sau:  

(1) Hiệp hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét sớm thành lập 
“Hội đồng tư vấn về kiến trúc thành phố” theo Điều 16 Luật Kiến trúc 2019 và kết hợp 
với quy định tại Điều 43 Luật Tổ chức chính quyền địa phương về thẩm quyền của Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương, để quy định “Hội đồng tư vấn về 
kiến trúc thành phố” có chức năng tham mưu cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố về 
lĩnh vực kiến trúc và kiến trúc của một số công trình quan trọng, công trình kiến trúc có giá 
trị trên địa bàn quản lý và về quy hoạch, quản lý, bảo vệ không gian, kiến trúc và cảnh 
quan đô thị, để giải quyết kịp thời các hồ sơ đầu tư xây dựng, nhất là các hồ sơ tồn 
đọng trong thời gian vừa qua. 

(2) Bên cạnh đó, Hiệp hội đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất Bộ Xây dựng 
có Văn bản hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thành lập “Hội 
đồng tư vấn về kiến trúc cấp tỉnh” để tham mưu, tư vấn cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp 
tỉnh về lĩnh vực kiến trúc và kiến trúc của một số công trình quan trọng, công trình kiến 
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trúc có giá trị trên địa bàn quản lý và về quy hoạch, quản lý, bảo vệ không gian, kiến trúc 
và cảnh quan đô thị và hướng dẫn “Quy chế hoạt động của Hội đồng”, để thực hiện thống 
nhất trong phạm vi cả nước. 

7/- Về quy hoạch phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh: 
7.1)- Về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh: 
Hiệp hội đã nghiên cứu và đánh giá cao Sở Quy hoạch và Kiến trúc đã lựa chọn 

Viện Quy hoạch xây dựng (thuộc Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh) để 
thực hiện “Báo cáo rà soát, đánh giá đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí 
Minh theo Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ” giai 
đoạn 2010 – 2020, với phương pháp nghiên cứu khoa học, có nhiều cơ sở dữ liệu giá trị và 
có căn cứ từ thực tiễn của thành phố Hồ Chí Minh, khu vực, cả nước và quốc tế và đã có 
nhiều đề xuất xác đáng. 

Hiệp hội được biết, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy 
hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2040, tầm nhìn đến năm 
2060 (từ 20 năm đến 40 năm sau), để định hướng phát triển không gian thành phố trong 
trung hạn và dài hạn.  

Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2040, tầm nhìn 
đến năm 2060 có tầm quan trọng đặc biệt, nên Hiệp hội đã nghiên cứu và có ý kiến đề xuất 
tại Văn bản 09/2021/CV-HoREA “V/v Góp ý kiến Báo cáo rà soát, đánh giá đồ án quy 
hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh” (đính kèm). 

7.2)- Vướng mắc chỉ tiêu “quy mô dân số” để chỉnh trang phát triển đô thị:  
Quy mô dân số trong thực tế và quy mô dân số theo số liệu thống kê chính thức 

là vấn đề tranh luận trong nhiều năm qua. 
Theo kết quả điều tra dân số ngày 01/04/2019, thì dân số thành phố Hồ Chí Minh 

là 8,96 triệu người. Theo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI thì dân số thành 
phố năm 2020 khoảng 9,2 triệu người, nhưng, theo số liệu của Công an thành phố, thì dân 
số thành phố khoảng gần 13 triệu người, bao gồm khoảng gần 3 triệu người nhập cư.  

Tốc độ tăng dân số bình quân của thành phố vào khoảng 1 triệu người trong mỗi 05 
năm, nhưng đang có xu thế giảm dần, do hai nguyên nhân: (i) Các tỉnh trong Vùng thành 
phố Hồ Chí Minh, cũng là Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có tốc độ công nghiệp hóa 
cao, nhất là các tỉnh giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh, nên đã và đang thu hút số lượng 
lớn người nhập cư (ví dụ: 53% dân số tỉnh Bình Dương là người nhập cư); (ii) Tỷ lệ tăng 
dân số tự nhiên giảm mạnh do tuổi kết hôn tăng và sinh suất giảm (một phụ nữ thành phố 
chỉ có 1,39 con, thấp hơn mức sinh cả nước là 2,09 con/ phụ nữ).   

“Quy mô dân số” có vị trí rất quan trọng, bởi lẽ, căn cứ vào “quy mô dân số chính 
thức” mà Trung ương giao chỉ tiêu kế hoạch và chi ngân sách nhà nước. Nếu căn 
cứ “quy mô dân số chính thức” thì thành phố được cấp ngân sách không đủ để thực hiện 
các nhiệm vụ chi. Trong lúc, “quy mô dân số thực tế” bao gồm khoảng gần 3 triệu người 
nhập cư và khách vãng lai hiện nay, thì thành phố vẫn phải giải quyết các nhu cầu về ăn, ở, 
đi lại, y tế, dịch vụ khác. 

Đối với dự án chỉnh trang các khu vực đô thị hiện hữu, thì cũng gặp khó khăn, 
không thể tăng hệ số sử dụng đất, tăng độ nén đô thị do rào cản về “chỉ tiêu dân số”, ví 
dụ: Quận Bình Thạnh có chỉ tiêu đạt 560.000 dân vào năm 2020, nhưng vào năm 2014, đã 
đạt dân số này (trong đó có khoảng 80.000 người nhập cư), do đó, khó thực hiện các dự án 
chỉnh trang các khu vực đô thị hiện hữu. 
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Đối với dự án phát triển khu đô thị mới, thì cũng gặp khó khăn, không thể tăng hệ 
số sử dụng đất, tăng độ nén đô thị do rào cản về “chỉ tiêu dân số”, ví dụ: Khu vực phường 
Long Phước, quận 9 cũ; hoặc các dự án nhà ở tại quận 2; hoặc dự án nhà ở xã hội tại xã 
Tân Kiên của Công ty Lê Thành; hoặc dự án nhà ở xã hội Láng Le 30 ha (huyện Bình 
Chánh) cũng gặp vướng mắc do rào cản về “chỉ tiêu dân số”. 

Do vậy, Hiệp hội đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Quy hoạch Kiến trúc đặc 
biệt quan tâm để tháo gỡ vướng mắc, rào cản về “chỉ tiêu dân số” trong công tác điều 
chỉnh “Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040 tầm nhìn đến 
năm 2060” hướng đến sự phát triển bền vững và tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư. 

7.3)- Về quy hoạch phát triển khu vực đô thị nén, đường kết nối trên cao, tích 
hợp các loại hình giao thông (TOD) đối với khu vực xung quanh các ga metro: 

Tùy theo loại ga metro (ga trung tâm, ga đầu mối, ga nhỏ) mà cần thiết quy hoạch 
phát triển khu vực đô thị nén, đường kết nối trên cao, tích hợp các loại hình giao thông 
(TOD) đối với khu vực xung quanh các ga metro, như hiện nay thành phố quy hoạch nhà 
cao tầng ở hai bên trục đường xa lộ Hà Nội, nhất là phía bắc xa lộ Hà Nội.  

Hiệp hội đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Giao 
thông Vận tải xem xét quy hoạch đô thị nén tại khu vực ga cuối Suối Tiên và một số ga 
metro đầu mối khác, cũng như quy hoạch đường kết nối trên cao, tích hợp các loại 
hình giao thông (TOD) đối với khu vực xung quanh các ga metro, ví dụ: Công ty S.S.G 
2 muốn tự bỏ vốn đầu tư công trình đường đi bộ kết nối dự án Thảo Điền Pearl với ga 
metro Thảo Điền, nhưng vướng giải tỏa khoảng 300 m2 đất tư nhân, mà không thực hiện 
được.  

7.4)- Về quy hoạch các khu vực phát triển nhà ở xã hội và nhà ở thương mại 
giá thấp: 

Hiệp hội đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Quy hoạch Kiến trúc nghiên cứu 
điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, có định hướng quy hoạch 
các khu vực phát triển nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá thấp gần, hoặc tương đối 
gần các ga metro tại một số quận ven, huyện ngoại thành hiện nay, kể cả một số khu vực 
thuộc thành phố Thủ Đức, huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ, huyện Hóc 
Môn, huyện Củ Chi (như thành phố đã phê duyệt dự án nhà ở xã hội Láng Le 30ha, huyện 
Bình Chánh), để tạo điều kiện phát triển nhà ở có giá vừa túi tiền, đáp ứng nhu cầu của 
đông đảo người có thu nhập trung bình, người có thu nhập thấp đô thị, cán bộ công chức, 
viên chức nhà nước, cán bộ lực lượng vũ trang, công nhân lao động và người nhập cư.  

Bên cạnh đó, Hiệp hội đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Xây dựng xem xét 
kiến nghị của một số chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại cao cấp, có quy mô trên 10ha (có 
dự án trên dưới 200ha) xin được thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội tại địa điểm khác. 
Hiệp hội nhận thấy, thẩm quyền xem xét, giải quyết đề xuất này thuộc về Ủy ban nhân dân 
thành phố và Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định 
100/2015/NĐ-CP: “3. Đối với trường hợp bố trí quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội 
không phù hợp với quy hoạch của địa phương hoặc có bố trí nhưng không đủ quỹ đất 
20% để xây dựng nhà ở xã hội quy định tại Khoản 1 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận”. 

8/- Về một số đề xuất của Sở Xây dựng: 
Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp bất động sản đánh giá cao Sở Xây dựng đã 

nỗ lực giải quyết kịp thời các hồ sơ đầu tư xây dựng, kinh doanh trong thời gian qua. Hiệp 
hội thống nhất với các đề xuất của Sở Xây dựng và có ý kiến bổ sung, như sau: 
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8.1)- Cập nhật bổ sung dự án nhà ở vào danh mục dự án nhà ở của thành phố:     
Hiệp hội hoan nghênh Ông Lê Hòa Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

đã chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng và Hiệp hội về việc cập nhật bổ sung dự án nhà ở 
(mới) vào danh mục dự án nhà ở của thành phố. 

Hiệp hội đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố đồng thời ký văn bản “chấp thuận chủ 
trương đầu tư” và văn bản chấp thuận cập nhật bổ sung dự án nhà ở (mới) vào danh mục 
dự án nhà ở của thành phố (thủ tục 2 trong 1), để doanh nghiệp sớm triển khai dự án. 

8.2)- Về xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nhà ở xã hội tại dự án dưới 10 ha: 
Hiệp hội hoan nghênh đề xuất của Sở Xây dựng về quy trình xác nhận hoàn thành 

nghĩa vụ nhà ở xã hội tại dự án nhà ở thương mại có diện tích dưới 10 ha, phù hợp với quy 
định của pháp luật về nhà ở xã hội và Văn bản 3099/BTC-QLCS ngày 30/03/2018 của Bộ 
Tài chính, giúp tháo gỡ các vướng mắc về thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội hiện nay. 

8.3)- Về công tác cấp phép xây dựng: 
Hiệp hội thống nhất với đề xuất của Sở Xây dựng về thực hiện cấp phép xây dựng 

trên địa bàn thành phố và có đề xuất bổ sung, như sau:  
(1) Hiệp hội đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục cho phép (hoặc báo cáo 

Bộ Xây dựng, Chính phủ) thực hiện thí điểm miễn cấp Giấy phép xây dựng đối với các 
công trình nhà ở thuộc khu dân cư hiện hữu đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại địa 
bàn phường Tân Quy, quận 7, để rút kinh nghiệm và góp phần hoàn thiện pháp luật về 
xây dựng.  

(2) Hiệp hội đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố cho phép thực hiện song song 2 
thủ tục, vừa xem xét thủ tục cấp phép xây dựng cho dự án đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 
1/500, nhưng chưa phù hợp với quy hoạch chi tiết phân khu tỷ lệ 1/2000; vừa xem xét 
điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 để chủ đầu tư được cấp Giấy phép xây dựng.  

Đối với các dự án nhà ở (mới), thì phải đảm bảo phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 
tỷ lệ 1/500, phù hợp với quy hoạch chi tiết phân khu tỷ lệ 1/2000.   

8.4) Về xác nhận đủ điều kiện huy động vốn bán nhà ở hình thành trong tương 
lai:  

Hiệp hội tán thành chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Xây dựng về xác 
nhận đủ điều kiện huy động vốn bán nhà ở hình thành trong tương lai, như sau:    

 “Hiện nay, trên địa bàn thành phố có nhiều dự án nhà ở sau khi có chủ trương đầu 
tư hoặc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án thì có sự điều chỉnh tăng chỉ 
tiêu quy hoạch kiến trúc (tăng hệ số sử dụng đất và số lượng nhà ở trong dự án); Điều này 
dẫn đến phát sinh nghĩa vụ tài chính bổ sung.  

Trong khi đó, chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất theo 
chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cũ, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy 
phép xây dựng, triển khai xây dựng hoàn thành phần móng đối với chung cư, hoàn thành 
cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng và có nhu cầu được xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình 
thành trong tương lai tại dự án. Trường hợp yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa 
vụ tài chính bổ sung mới xác nhận dự án đủ điều kiện huy động vốn bán nhà ở hình thành 
trong tương lai sẽ kéo dài việc huy động nguồn lực tài chính để triển khai xây dựng dự án.   

Nhằm giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp trong việc huy động vốn để đảm bảo 
hoàn thành dự án theo tiến độ đã được phê duyệt, nhưng vẫn đảm bảo theo các quy định 
của pháp luật hiện hành, Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất hướng giải quyết, như 
sau:  
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(1) Xác nhận dự án đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong 
tương lai đối với toàn bộ dự án trong trường hợp dự án có thay đổi quy hoạch nhưng 
không tăng hệ số sử dụng đất, diện tích sàn xây dựng (như thêm tầng hầm, mở rộng diện 
tích sàn tầng hầm). 

(2) Xác nhận đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai 
đối với số lượng nhà ở tại dự án tương ứng theo các chỉ tiêu quy hoạch mà chủ đầu tư đã 
thực hiện nghĩa vụ tài chính trong trường hợp dự án thay đổi chỉ tiêu quy hoạch như tăng 
hệ số sử dụng đất, diện tích sàn xây dựng, số lượng căn hộ; Sau khi chủ đầu tư hoàn thành 
nghĩa vụ tài chính bổ sung, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục xem xét cho phép chủ đầu tư được tiếp 
tục được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai đối với số lượng nhà ở còn 
lại trong dự án”. 

8.5)- Về việc chuyển nhượng dự án đối với chủ đầu tư không có năng lực để 
triển khai: 

Hiệp hội tán thành chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Xây dựng về việc 
chuyển nhượng dự án đối với chủ đầu tư không có năng lực để triển khai. Đây là sự vận 
dụng phù hợp với thực tiễn vận hành của thị trường bất động sản, vừa giải quyết khó khăn 
của chủ đầu tư (cũ) của dự án, vừa tạo điều kiện cho nhà đầu tư (mới) được nhận dự án và 
tiếp tục triển khai thực hiện, có lợi cho nền kinh tế và cho xã hội, như sau:   

“Hiện nay, một số chủ đầu tư không còn đủ năng lực để triển khai thực hiện dự án 
vì vậy các chủ đầu tư phải thực hiện việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án. Do 
không còn đủ năng lực thực hiện dự án nên việc triển khai đầu tư dự án chậm dẫn đến thời 
gian thực hiện dự án đã hết. Theo pháp luật Kinh doanh bất động sản, chủ đầu tư mới 
được kế thừa toàn bộ pháp lý để tiếp tục triển khai dự án. Do đó, nếu bên nhận chuyển 
nhượng tiếp tục thực hiện triển khai dự án sẽ không đảm bảo thủ tục pháp lý vì các văn bản 
phê duyệt, chấp thuận đầu tư đã hết thời gian thực hiện. Tuy nhiên, nếu đề nghị bên chuyển 
nhượng dự án gia hạn thời gian thực hiện dự án trước khi lập thủ tục chuyển nhượng dự án 
thì không thể thực hiện được vì chủ đầu tư không chứng minh được năng lực thực hiện dự 
án. 

Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất hướng giải quyết sẽ chấp thuận cho phép 
chuyển nhượng các dự án này mà không yêu cầu chủ đầu tư nhận chuyển nhượng phải 
hoàn chỉnh thủ tục đầu tư theo quy định khi đã đảm bảo các điều kiện theo quy định. 
Trong Quyết định cho phép chuyển nhượng sẽ nêu rõ trách nhiệm của Bên nhận chuyển 
nhượng phải thực hiện việc thực hiện các thủ tục đầu tư dự án theo quy định”. 

Trân trọng kính trình! 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch Đầu tư;  
  Sở Tài chính; Sở Tài nguyên Môi trường;    
  Sở Quy hoạch Kiến trúc; Sở Tư pháp; 
  Sở Giao thông Vận tải; Cục Thuế; 
  Ngân hàng Nhà nước CN TPHCM; 
- Ban Chấp hành HH; Qúy vị Hội viên; 
- Lưu VP. 
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