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 Kính gửi: - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 
 - Sở Tài nguyên và Môi trường 

 
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định 539/QĐ-UBND 

ngày 17/02/2021 phê duyệt “Đề án Quản lý đất đai và phương hướng sử dụng đất đai hiệu 
quả trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”, tại điểm c Mục 3 Phần III đã đề xuất giải pháp:  

“c) Xử lý giá trị đất đai tăng thêm tại các dự án phát triển hạ tầng 
Như phân tích ở trên, hiện nay không thể áp dụng giải pháp thuế để phân bổ giá trị 

đất đai tăng thêm do đầu tư hạ tầng mang lại. Giải pháp duy nhất có thể thực hiện được là 
thu hồi đất rộng hơn kề bên hạ tầng và thực hiện tái định cư tại chỗ cho tất cả những 
người bị thu hồi đất, cả người có đất trong phạm vi hạ tầng và người có đất kề bên hạ tầng, 
mỗi người bị thu hồi đất đều được nhận lại một diện tích đất nhỏ hơn tỷ lệ nghịch với giá 
đất tăng thêm do hạ tầng mang lại; quy hoạch lại hai bên hạ tầng và phần đất dôi dư được 
bán đấu giá để thu tiền phục vụ triển khai thực hiện. Phương án này cần được đưa ra lấy ý 
kiến cộng đồng những người bị thu hồi đất; khi đạt được đa số ý kiến của cộng đồng đồng 
thuận (đa số thường được lấy là 2/3) thì phương án được phê duyệt. Thiểu số những người 
không đồng thuận có thể lựa chọn đồng thuận hay bị nhà nước thu hồi đất. Đây là cơ chế 
mang tên “đồng thuận cộng đồng theo đa số”, bảo đảm công bằng cao nhất và tiết kiệm 
chi phí đầu tư phát triển”. 

Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) có ý kiến nhận xét và góp ý 
về đề xuất xử lý giá trị đất đai tăng thêm tại các dự án phát triển hạ tầng, đường giao thông 
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Ghi chú: Văn bản góp ý này không bao gồm trường 
hợp giải quyết tái định cư các dự án xây dựng lại nhà chung cư cũ), như sau: 

1/- Phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, đường giao thông làm gia tăng giá trị sử 
dụng đất đối với khu vực lân cận:  

Hiệp hội nhận thấy, trong nền kinh tế phát triển ổn định, lành mạnh thì giá nhà, đất 
thường có xu thế tăng theo thời gian tương đồng với tốc độ lạm phát. Giá nhà, đất cũng tăng 
lên khi có sự thay đổi về quy hoạch đô thị; hoặc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông 
nghiệp thành đất đô thị, đất sản xuất, thương mại, dịch vụ, đất ở. Đặc biệt, giá nhà, đất 
tăng lên rất cao sau khi thực hiện các dự án khu đô thị mới, khu dân cư mới được quy 
hoạch bài bản đồng bộ, nhất là sau khi thực hiện các dự án phát triển đường giao thông, 
phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, có đầy đủ các dịch vụ và tiện ích như công viên cây 
xanh mặt nước, cơ sở vui chơi giải trí, y tế, giáo dục…  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2021 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

                        
HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Số:14/2021/CV-HoREA 

“V/v Xử lý giá trị đất đai tăng thêm 
tại các dự án phát triển hạ tầng, 
đường giao thông trên địa bàn thành 
phố Hồ Chí Minh”  
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Việc thực hiện các dự án phát triển các tuyến đường giao thông, nhất là đường giao 
thông đô thị sẽ làm gia tăng giá trị sử dụng đất (địa tô chênh lệch) đối với khu vực lân 
cận, trừ một số trường hợp dự án đường giao thông chỉ tạo ra “địa tô chênh lệch” ở một 
số vị trí đặc thù, như khu vực gần “lối ra (exit)” của đường cao tốc; hoặc khu vực xung 
quanh các ga metro, ga xe lửa, nhất là ga trung tâm, ga đầu mối được tích hợp các loại hình 
giao thông (TOD).  

Tuy nhiên, đối với nhà đất nằm ven đường cao tốc, tuyến metro, hoặc tuyến monorail 
trên cao “chồng lên” đường bộ trong đô thị, thì chẳng những giá trị đất có thể không tăng 
thêm, mà còn có thể bị giảm giá trị bất động sản, bị ô nhiễm tiếng ồn và một số bất tiện 
khác.  

Tại các nước phát triển, việc phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, giao thông đô thị, tích 
hợp các loại hình giao thông (TOD), đi đôi với phát triển “đô thị nén”, nên đã sử dụng 
quỹ đất đô thị tiết kiệm và hiệu quả, dành nhiều không gian trên mặt đất cho cây xanh, mặt 
nước và các dịch vụ, tiện ích đô thị phục vụ người dân và khách du lịch.  

2/- Về điều tiết giá trị sử dụng đất gia tăng (địa tô chênh lệch) sau khi phát triển 
hạ tầng, đường giao thông đô thị: 

2.1)- Kinh nghiệm của các nước: 
Để điều tiết giá trị sử dụng đất gia tăng (địa tô chênh lệch) sau khi phát triển các 

tuyến đường giao thông đô thị, hầu hết các nước sử dụng “công cụ thuế”, thu thuế bất động 
sản đánh trên giá trị nhà đất, nhưng có điểm khác biệt là tại các nước đó không thu “tiền 
sử dụng đất” như ở nước ta. Tham khảo kinh nghiệm một số nước, như Hàn Quốc là một 
điển hình thành công trong việc dùng “công cụ thuế” để điều tiết giá trị sử dụng đất gia 
tăng sau khi phát triển các tuyến đường giao thông đô thị, dựa trên cơ sở thế mạnh về công 
nghệ, tin học, cơ sở dữ liệu lớn (Big data) và thực hiện hiệu quả “phương pháp định giá 
đất hàng loạt”, nên đã cập nhật được giá nhà đất theo thời gian thực 24/7 (real time); 
Hoặc các tiểu bang của Hoa Kỳ được quyền thu thuế bất động sản, như California có mức 
thuế bất động sản hàng năm vào khoảng 1,21% giá trị bất động sản (giá nhà nhà, đất được 
cập nhật thường xuyên), nên trong khoảng 83 năm thì thu hết một vòng giá trị bất động sản 
đó và là một nguồn thu ngân sách ổn định, bền vững của địa phương.  

2.2)- Thực tiễn của nước ta:  
Ở nước ta, việc điều tiết giá trị sử dụng đất đai tăng thêm sau khi phát triển các tuyến 

đường giao thông đô thị, đã được thực hiện thông qua công cụ “bảng giá đất”, bổ sung 
giá đất của tuyến đường mới để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và công cụ “thuế 
chuyển nhượng bất động sản”, sau khi “bảng giá đất” quy định giá đất của tuyến đường 
mới. Nhưng cách làm này bị chậm trễ từ 6 tháng đến 1 năm, do thẩm quyền quyết định 
“bảng giá đất” thuộc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (xuân thu nhị kỳ họp 2 lần/năm); Nếu 
giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định và báo cáo lại Hội đồng nhân dân tại 
kỳ họp gần nhất, thì mới đảm bảo cập nhật giá đất tuyến đường mới kịp thời.   

Do vậy, “Đề án” nhận định “hiện nay không thể áp dụng giải pháp thuế để phân 
bổ giá trị đất đai tăng thêm do đầu tư hạ tầng mang lại” là chưa thật chuẩn xác, vì thu 
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thuế chuyển nhượng bất động sản cũng là các nguồn thu 
ngân sách nhà nước. 

Tuy nhiên, do cơ chế thực thi pháp luật còn bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn, 
nên mặc dù đã có công cụ “bảng giá đất” và công cụ “thuế chuyển nhượng bất động 
sản”, nhưng Nhà nước vẫn chưa thu được đầy đủ giá trị đất đai tăng thêm do các hạn 
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chế, bất cập trong phương pháp xây dựng “khung giá đất”, “bảng giá đất”, như Chính phủ 
chỉ quy định “khung giá đất” cho 7 vùng trên phạm vi cả nước nên không sát với thực tế 
của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; hoặc quy định chỉ khi có biến động giá đất 
trên dưới 20% thì mới điều chỉnh “khung giá đất”; hoặc “bảng giá đất” của cấp tỉnh chỉ 
được quy định mức giá đất tối đa của “bảng giá đất” không vượt quá 30% mức giá đất tối 
đa của “khung giá đất”, nhưng lại không cho phép cấp tỉnh được quy định mức giá đất tối 
thiểu của “bảng giá đất” thấp hơn mức giá đất tối thiểu của “khung giá đất”, nên nhìn 
tổng thể, “bảng giá đất” thường chỉ bằng khoảng 30-50% giá thị trường, chưa đảm bảo 
nguyên tắc “giá đất phù hợp giá thị trường”.  

Từ cách làm đó dẫn đến giá đất tuyến đường mới trong “bảng giá đất” cũng không 
đảm bảo nguyên tắc “giá đất phù hợp giá thị trường”, đồng nghĩa với việc giá trị đất đai 
tăng thêm sau khi xây dựng đường giao thông không được điều tiết đầy đủ vào ngân 
sách nhà nước để phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dẫn đến tình trạng không 
công bằng trong thụ hưởng giá trị sử dụng đất đai tăng thêm, tiềm ẩn “xung đột lợi 
ích” trong xã hội. 

2.3)- Thực tiễn phát triển đường giao thông đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh: 
a. Điển hình thành công: 
(1) Dự án đầu tư xây dựng trục giao thông Bắc - Nam nối quận 4 - quận 7 - huyện 

Nhà Bè (đường Nguyễn Hữu Thọ, quận 7, huyện Nhà Bè), thành phố đã thu hồi đất một 
số khu đất lớn ven đường để bán đấu giá đất cho nhà đầu tư, như Công ty Phú Long đã 
trúng đấu giá khu đất 65 ha phía Đông đường Nguyễn Hữu Thọ để thực hiện dự án khu đô 
thị Dragon City; hoặc Công ty Tài Nguyên đã trúng đấu giá khu đất 14 ha phía Tây đường 
Nguyễn Hữu Thọ để thực hiện dự án Kenton Node.  

(2) Dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, thành phố 
đã thu hồi 10,37 ha đất ven đường để đấu giá và Công ty S.S.G đã trúng đấu giá để thực 
hiện dự án Sài Gòn Pearl.  

(3) Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, bên cạnh một số lô đất được giao chỉ định 
cho các chủ đầu tư, thành phố đang tiến hành tổ chức đấu giá 19 lô đất sau khi đã xây 
dựng kết cấu hạ tầng, đường giao thông của Khu đô thị.  

b. Một số dự án về phát triển đường giao thông không thực hiện được việc thu 
hồi đất lân cận để phục vụ tái định cư tại chỗ, hoặc để thực hiện các dự án vì lợi ích 
công cộng, hoặc để đấu giá đất, đấu thầu dự án lựa chọn nhà đầu tư: 

(1) Năm 1993, khi quy hoạch xây dựng Dự án cải tạo, chỉnh trang lưu vực kênh 
Nhiêu Lộc - Thị Nghè (và các dự án tương tự như kênh Tân Hóa - Lò Gốm; rạch Bến 
Nghé; kênh Ruột Ngựa - Tàu Hũ…), thành phố đã thu hồi đất để thực hiện dự án. Ban đầu 
dự kiến có 2 biên giải tỏa tính từ mép cao bờ kênh, theo đó, vào 17 m là “biên kỹ thuật” để 
xây dựng đường giao thông, nay là đường Hoàng Sa, đường Trường Sa; tiếp theo khoảng 
50m là “biên chỉnh trang” để có quỹ đất phục vụ tái định cư, hoặc xây dựng các công trình 
phúc lợi công cộng, hoặc thực hiện đấu giá đất các phần đất dôi dư để thu hồi một phần 
nguồn vốn đã đầu tư cho Dự án.   

Nhưng tại thời điểm đó, thành phố không thực hiện được việc thu hồi quỹ đất lân cận 
đến “biên chỉnh trang”, nên sau khi xây dựng xong đường Hoàng Sa, đường Trường Sa, thì 
đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất là chủ các thửa đất mà trước đây nằm trong 
“ruột” của các hẻm sâu, nay “bỗng nhiên” may mắn trở thành đất mặt tiền đường 
(trong đó, có cả những người “biết trước” thông tin quy hoạch và mua các thửa đất giáp 
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ranh tuyến đường). Bên cạnh đó, những người có đất bị thu hồi, bị “giải tỏa trắng” để 
làm đường Hoàng Sa, đường Trường Sa là bên bị thiệt thòi nhiều nhất.  

Đồng thời, do không thu hồi được quỹ đất đến “biên chỉnh trang” để đấu giá, nên 
thành phố không tạo được quỹ đất phục vụ đầu tư phát triển, không tạo được nguồn thu 
ngân sách để thu hồi một phần tổng vốn đầu tư của dự án (khoảng 8.600 tỷ đồng). Trong đó, 
thành phố phải vay ưu đãi dài hạn 5.252 tỷ đồng vốn ODA của Ngân hàng thế giới (World 
Bank), nên đến nay thành phố vẫn còn nợ khoản vay này (chưa bao gồm khoản vay 450 
triệu USD cho giai đoạn 2 mà thành phố đề nghị với WB).  

(2) Dự án Đại lộ Đông - Tây (đường Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ), hoặc Dự án 
đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi (đường Phạm Văn Đồng); hoặc Dự án mở rộng đường 
Nam Kỳ khởi nghĩa - Nguyễn Văn Trỗi (có tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng, trong đó, 
chi phí giải phóng mặt bằng khoảng hơn 800 tỷ đồng và hơn 300 tỷ đồng đầu tư xây dựng 
tuyến đường), nhưng chỉ thu hồi đất ranh lộ giới mở rộng, không quy định thu hồi đất đến 
“biên chỉnh trang”, nên thành phố cũng không tạo được quỹ đất để phục vụ tái định cư tại 
chỗ, hoặc xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, hoặc thực hiện đấu giá đất các phần 
đất dôi dư để tạo vốn phát triển hạ tầng, giao thông, mà đến nay thành phố vẫn còn phải trả 
nợ vay ODA, hoặc phải dùng các quỹ đất khác để thanh toán cho nhà đầu tư BT. 

3/- Một số hệ quả cần xem xét xử lý khi thực hiện dự án phát triển giao thông: 
3.1)- Trường hợp “thu hồi đất hai bên đường theo quy hoạch, tổ chức đấu giá 

hoặc đấu thầu để lựa chọn chủ đầu tư” của “Đề án”:  
a. Mặt tích cực:  
(1) Nhà nước thực hiện được mục tiêu phát triển hệ thống hạ tầng, đường giao thông, 

đi đôi với chỉnh trang đô thị theo quy hoạch, giúp phát triển kinh tế xã hội, tăng nguồn thu 
ngân sách thông qua tăng nguồn thu tiền sử dụng đất, thuế chuyển nhượng bất động sản, 
thuế thu nhập doanh nghiệp… 

(2) Nhà nước thu hồi đất lân cận hai bên đường giao thông để có quỹ đất, vừa phục 
vụ tái định cư tại chỗ, vừa để thực hiện các dự án vì lợi ích công cộng, vừa sử dụng các thửa 
đất dôi dư để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch để lựa chọn nhà đầu tư, tạo nguồn 
thu cho ngân sách, thu hồi một phần nguồn vốn đã đầu tư cho dự án hạ tầng, giao thông. 

(3) Nhà nước thu hồi đất lân cận hai bên đường giao thông, đi đôi với việc thực hiện 
Khoản 14a Điều 16 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định việc “giao đất, cho thuê đất đối 
với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý”, bao gồm cả phần đất còn lại ngoài ranh lộ 
giới thuộc thửa đất mà Nhà nước đã thu hồi toàn bộ thửa đất (giải tỏa trắng) để thực hiện dự 
án đường giao thông, sẽ khắc phục được tình trạng phát sinh các căn nhà “siêu mỏng, siêu 
méo” cạnh tuyến đường chính, gây mất mỹ quan đô thị.  

(4) Nhà nước vừa thu hồi đất để làm đường giao thông, vừa đồng thời thu hồi 
đất lân cận hai bên đường theo cùng một chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, 
hỗ trợ, tái định cư, chắc chắn sẽ đạt được những kết quả tích cực, như sau: (i) Bồi 
thường công bằng, cùng mặt bằng giá cho tất cả mọi người có đất bị thu hồi trong phạm 
vi dự án; (ii) Nhà nước có quỹ đất để thực hiện tái định cư tại chỗ, thực hiện được mục 
tiêu “an dân”; (iii) Các thửa đất bên trong sẽ không còn trường hợp “bỗng nhiên” trở 
thành đất mặt tiền đường giao thông, không còn xảy ra “xung đột” lợi ích với người có 
đất bị thu hồi.  

(5) Có thể thu hồi được toàn bộ, hoặc chí ít là một phần nguồn vốn ngân sách 
nhà nước đầu tư cho dự án phát triển hạ tầng, giao thông. 
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b. Mặt không tích cực, hoặc khó khăn: 
(1) Cần phải có nguồn vốn lớn hơn rất nhiều, để bồi thường giải phóng mặt bằng, 

hỗ trợ, tái định cư trong trường hợp Nhà nước vừa thu hồi đất để làm đường giao thông, vừa 
đồng thời thu hồi đất lân cận hai bên đường, so với dự án chỉ giải phóng mặt bằng trong 
phạm vi lộ giới đường giao thông. 

(2) Người có đất bị thu hồi nằm ngoài ranh lộ giới, nhưng thuộc khu đất lân cận hai 
bên đường giao thông, thường có “tâm lý thiếu tích cực, thiếu tin tưởng”, do thực tiễn 
trước đây khi thực hiện một số dự án thu hồi đất để phát triển hạ tầng, giao thông (thậm chí, 
kể cả trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển các dự án khu đô thị mới, khu dân cư 
mới), mà người có đất bị thu hồi không được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thỏa đáng, hoặc 
không được hoán đổi đất ngang giá, công bằng… 

(3) Khó nhất là việc tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách bồi thường hỗ trợ tái 
định cư, đảm bảo thỏa đáng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người có đất bị 
thu hồi, trước hết là phải đảm bảo nguyên tắc “ngang giá” và nguyên tắc “tái định cư 
tại chỗ”, để đạt được sự đồng thuận của các đối tượng bị thu hồi đất. 

3.2)- Trường hợp chỉ thu hồi đất đến ranh lộ giới đường giao thông: 
a. Mặt tích cực:  
(1) Đối tượng bị thu hồi đất là ít nhất. Sau khi xây dựng, hoặc mở rộng đường giao 

thông, thì một số thửa đất phía sau, hoặc trong hẻm trước đây, nay trở thành “mặt tiền”, giá 
trị thửa đất tăng lên, mang lại lợi ích kinh tế cao cho người sử dụng đất “may mắn”.    

(2) Đối với thửa đất bị thu hồi một phần, chỉ còn lại một phần diện tích đất dù không 
lớn, nhưng cũng tạo được sinh kế cho người bị thu hồi đất.  

(3) Nhìn tổng thể, Nhà nước được lợi khi phát triển hạ tầng giao thông, giúp phát 
triển kinh tế xã hội, tăng nguồn thu ngân sách thông qua tăng nguồn thu tiền sử dụng đất, 
thuế chuyển nhượng bất động sản, thuế thu nhập doanh nghiệp… 

b. Mặt không tích cực:  
(1) Nhà nước không “thu hồi đất hai bên đường theo quy hoạch, tổ chức đấu giá 

hoặc đấu thầu”, nên không có quỹ đất để thực hiện chỉnh trang đô thị, bố trí tái định cư 
tại chỗ, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, hoặc đấu giá các thửa đất dôi dư, đấu 
thầu dự án, để thu hồi một phần vốn đã bỏ ra để thực hiện dự án hạ tầng, giao thông.  

(2) Người có đất bị thu hồi “giải tỏa trắng” tuy được bồi thường, tái định cư, 
nhưng là đối tượng chịu nhiều thiệt thòi nhất. Do vậy, cần phải hoàn thiện chính sách 
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thật thỏa đáng để đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của người có đất bị thu hồi khi thực hiện các dự án hạ tầng, giao 
thông, để tạo được sự đồng thuận cao nhất trong các đối tượng xã hội bị tác động.  

(3) Một số thửa đất bị thu hồi phần lớn diện tích, chỉ còn lại một phần diện tích đất 
rất nhỏ nằm ngoài ranh lộ giới, dẫn đến tình trạng xây dựng các căn nhà “siêu mỏng, siêu 
méo” cạnh tuyến đường chính, gây mất mỹ quan đô thị. 

4/- Về “cơ chế mang tên “đồng thuận cộng đồng theo đa số”, bảo đảm công bằng 
cao nhất và tiết kiệm chi phí đầu tư phát triển” của “Đề án”: 

“Đề án” đã đề xuất “cơ chế mang tên “đồng thuận cộng đồng theo đa số”, bảo 
đảm công bằng cao nhất và tiết kiệm chi phí đầu tư phát triển” để “thực hiện được thu hồi 
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đất rộng hơn kề bên hạ tầng, giao thông, là phải thực hiện tái định cư tại chỗ cho tất cả 
những người bị thu hồi đất, cả người có đất trong phạm vi hạ tầng và người có đất kề bên 
hạ tầng, mỗi người bị thu hồi đất đều được nhận lại một diện tích đất nhỏ hơn tỷ lệ nghịch 
với giá đất tăng thêm do hạ tầng mang lại; quy hoạch lại hai bên hạ tầng và phần đất dôi 
dư được bán đấu giá để thu tiền phục vụ triển khai thực hiện. Phương án này cần được đưa 
ra lấy ý kiến cộng đồng những người bị thu hồi đất; khi đạt được đa số ý kiến của cộng 
đồng đồng thuận (đa số thường được lấy là 2/3) thì phương án được phê duyệt. Thiểu số 
những người không đồng thuận có thể lựa chọn đồng thuận hay bị nhà nước thu hồi đất”. 
Hiệp hội có ý kiến nhận xét, như sau: 

(1) Hiệp hội thống nhất cao với quan điểm của “Đề án” là phải giải quyết tái định cư 
tại chỗ cho người có đất bị thu hồi, để thực hiện dự án hạ tầng, giao thông, vì đây là phương 
thức đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người có đất bị thu hồi. 

(2) “Đề án” đề xuất cơ chế hoán đổi đất: “mỗi người bị thu hồi đất đều được nhận 
lại một diện tích đất nhỏ hơn tỷ lệ nghịch với giá đất tăng thêm do hạ tầng mang lại”.  

Cơ chế hoán đổi đất này đơn giản, dễ hiểu, dễ làm, dễ được người sử dụng đất đồng 
thuận, mà các doanh nghiệp bất động sản đã từng thực hiện thỏa thuận hoán đổi đất với cá 
nhân, hộ gia đình khi bồi thường giải phóng mặt bằng dự án.  

Hiệp hội nhận thấy, cơ chế hoán đổi đất này chỉ thực hiện được đối với trường hợp 
thửa đất có diện tích lớn, có thể được hoán đổi bằng 01 nền (hoặc hơn 01 nền), hoặc bằng 
căn nhà độc lập để tái định cư, nhưng không phù hợp đối với người có diện tích đất nhỏ, 
hoặc giá trị nhà đất nhỏ, thì phải bổ sung cơ chế được hoán đổi căn hộ tái định cư trong 
nhà chung cư (Cần tham khảo thêm một số chính sách, cơ chế thực hiện tái định cư trong 
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2015/NĐ-CP “Về cải 
tạo, xây dựng lại nhà chung cư”).   

(3) “Đề án” đề xuất cơ chế “Phương án này cần được đưa ra lấy ý kiến cộng đồng 
những người bị thu hồi đất; khi đạt được đa số ý kiến của cộng đồng đồng thuận (đa số 
thường được lấy là 2/3) thì phương án được phê duyệt. Thiểu số những người không đồng 
thuận có thể lựa chọn đồng thuận hay bị nhà nước thu hồi đất. Đây là cơ chế mang tên 
“đồng thuận cộng đồng theo đa số”, bảo đảm công bằng cao nhất và tiết kiệm chi phí đầu 
tư phát triển”.  

Hiệp hội nhận thấy đề xuất này có điểm đúng, nhưng cũng có điểm chưa phù hợp 
với quy định pháp luật, như sau: (i) Điểm đúng là “phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định 
cư” người có đất bị thu hồi “cần được đưa ra lấy ý kiến cộng đồng những người bị thu hồi 
đất; khi đạt được đa số ý kiến của cộng đồng đồng thuận (đa số thường được lấy là 2/3) 
thì phương án được phê duyệt. Thiểu số những người không đồng thuận có thể lựa chọn 
đồng thuận hay bị nhà nước thu hồi đất”; (ii) Điểm chưa phù hợp với quy định pháp luật 
của “Đề án” là đề xuất “thu hồi đất rộng hơn kề bên hạ tầng (…) cả người có đất trong 
phạm vi hạ tầng và người có đất kề bên hạ tầng” cũng “cần được đưa ra lấy ý kiến cộng 
đồng những người bị thu hồi đất; khi đạt được đa số ý kiến của cộng đồng đồng thuận (đa 
số thường được lấy là 2/3)”. Bởi lẽ, thu hồi đất theo quy hoạch là quyền của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền, nên không “cần được đưa ra lấy ý kiến cộng đồng những người bị 
thu hồi đất”. Hơn nữa, trước đây khi lập quy hoạch thì đã được lấy ý kiến của cộng đồng 
dân cư rồi. 

Bên cạnh đó, “Đề án” đưa ra khái niệm “cơ chế mang tên “đồng thuận cộng đồng 
theo đa số” là không cần thiết, bởi lẽ, nguyên tắc “đồng thuận theo đa số” thì có nhiều 
mức độ, phổ biến là “đa số quá bán”, (hoặc trên 50% đồng ý); hoặc “đa số 2/3”; hoặc “đa 
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số 3/4”; hoặc “đa số tuyệt đối” (100% đồng ý)… được áp dụng tùy trường hợp theo quy 
định của pháp luật, hoặc theo thỏa thuận của các bên có liên quan.  

5/- Căn cứ pháp luật để thực hiện thu hồi đất vùng phụ cận của đất phục vụ dự 
án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng, đường giao thông, nhằm tạo quỹ đất 
phục vụ tái định cư, hoặc xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, hoặc để tạo vốn 
phát triển kết cấu hạ tầng: 

Việc thu hồi đất vùng phụ cận của đất phục vụ dự án đầu tư xây dựng công trình 
kết cấu hạ tầng, đường giao thông, nhằm tạo quỹ đất phục vụ tái định cư, hoặc xây dựng các 
công trình phúc lợi công cộng, hoặc để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng và chính sách bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư, đã được pháp luật quy định, như sau: 

- Khoản 4 Điều 62 Luật Quy hoạch đô thị, quy định: “4. Khi triển khai dự án phát 
triển các tuyến đường giao thông theo quy hoạch đã được phê duyệt, cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền phải đồng thời tổ chức thu hồi đất hai bên đường theo quy hoạch, tổ chức 
đấu giá hoặc đấu thầu để lựa chọn chủ đầu tư theo quy định của pháp luật”. 

- Khoản 1 và Khoản 2 Điều 118 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công về “khai thác 
quỹ đất để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng”, quy định: “1. Khai thác quỹ đất để tạo vốn 
phát triển kết cấu hạ tầng là việc Nhà nước áp dụng cơ chế thu hồi đất vùng phụ cận của 
đất phục vụ dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng theo quy định của pháp luật 
về đất đai nhằm tạo quỹ đất để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng. 2. Việc khai thác quỹ đất 
để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng phải được lập thành đề án. Thẩm quyền phê duyệt đề 
án khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng thực hiện theo quy định như sau: 
a) Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đối với đề án khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển kết 
cấu hạ tầng thuộc trung ương quản lý; b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt đối với đề 
án khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng thuộc địa phương quản lý”.  

- Điểm c Khoản 2 và điểm b Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai, quy định “thu hồi đất để 
phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng” trong trường hợp “c) Dự án xây 
dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia gồm giao thông…”; hoặc “b) Dự án xây 
dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông…”. 

- Điểm c Khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai, quy định đấu giá quyền sử dụng đất 
trong trường hợp “c) Sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng”. 

- Mục 2, Mục 3 Chương VI, từ Điều 74 đến Điều 94 Luật Đất đai, quy định các 
chính sách “Bồi thường về đất, hỗ trợ và tái định cư; Bồi thường thiệt hại về tài sản, về 
sản xuất, kinh doanh”. 

- Khoản 1 Điều 35 Luật Nhà ở về “nguyên tắc phát triển nhà ở để phục vụ tái định 
cư”, quy định: “1. Trường hợp thu hồi đất và giải tỏa nhà ở để xây dựng công trình khác 
tại khu vực nội đô thuộc đô thị loại đặc biệt, tại đô thị loại 1 và loại 2 thì Nhà nước chuẩn 
bị quỹ nhà ở thông qua việc sử dụng nhà ở thương mại hoặc nhà ở xã hội được xây dựng 
theo dự án để bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất và giải tỏa nhà ở, trừ trường hợp quy 
định tại khoản 4 Điều 36 của Luật này”.   

- Khoản 4 Điều 36 Luật Nhà ở, về “nguyên tắc phát triển nhà ở để phục vụ tái định 
cư”, quy định: “4. Hộ gia đình, cá nhân được thanh toán tiền để tự lựa chọn việc mua, 
thuê, thuê mua nhà ở thương mại trên địa bàn làm nhà ở tái định cư hoặc được Nhà nước 
giao đất ở để tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch được phê duyệt”. 
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6/- Kết luận và kiến nghị: 
6.1)- Kết luận: 
(1) “Đề án” đề xuất “thu hồi đất rộng hơn kề bên hạ tầng và thực hiện tái định cư 

tại chỗ cho tất cả những người bị thu hồi đất, cả người có đất trong phạm vi hạ tầng và 
người có đất kề bên hạ tầng” phù hợp với các quy định pháp luật (nêu trên).  

(2) Phần đất có được do thu hồi đất rộng hơn kề bên hạ tầng, đường giao thông, 
chẳng những được sử dụng để “thực hiện tái định cư tại chỗ”, mà còn có thể được sử dụng 
để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích công cộng như công viên, y tế, giáo dục…và 
phần đất dôi dư được bán đấu giá, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, để thu hồi một 
phần nguồn vốn đã đầu tư cho công trình hạ tầng, đường giao thông. 

(3) “Quyết định thu hồi đất” của cơ quan nhà nước có thẩm quyền không thuộc 
trường hợp “cần được đưa ra lấy ý kiến cộng đồng”.  

Chỉ có “Phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư” mới “cần 
được đưa ra lấy ý kiến cộng đồng những người bị thu hồi đất; khi đạt được đa số ý kiến 
của cộng đồng đồng thuận (đa số thường được lấy là 2/3) thì phương án được phê duyệt” 
như “Đề án” đã đề xuất.  

(4) Không phải chỉ có “Thiểu số những người không đồng thuận có thể lựa chọn 
đồng thuận hay bị nhà nước thu hồi đất”, mà là tất cả thửa đất trong khu vực dự án hạ 
tầng, giao thông đều “bị thu hồi đất” theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  

6.2)- Kiến nghị: 
Hiệp hội đề nghị hoàn thiện nội dung điểm c Mục 3 Phần III của “Đề án”, như sau:  
“c) Xử lý giá trị đất đai tăng thêm tại các dự án phát triển hạ tầng, giao thông: 
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất rộng hơn kề bên hạ tầng, 

đường giao thông và thực hiện tái định cư tại chỗ cho tất cả những người bị thu hồi đất, cả 
người có đất trong phạm vi hạ tầng, giao thông và người có đất kề bên hạ tầng, giao thông; 
mỗi người bị thu hồi đất, nhà ở đều được bố trí tái định cư tại chỗ bằng nền nhà, hoặc 
căn nhà thấp tầng, hoặc căn hộ nhà chung cư, theo Phương án bồi thường giải phóng 
mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; quy 
hoạch lại hai bên hạ tầng và phần đất dôi dư được bán đấu giá, hoặc đấu thầu dự án có sử 
dụng đất, để thu hồi một phần nguồn vốn đã đầu tư cho công trình hạ tầng, đường giao 
thông. Phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư cần được đưa ra 
lấy ý kiến cộng đồng những người bị thu hồi đất; khi đạt được đa số ý kiến của cộng đồng 
đồng thuận (đa số thường được lấy là 2/3) thì phương án được phê duyệt. Thiểu số những 
người không đồng thuận vẫn được đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng theo 
Phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư được cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền phê duyệt”.  

Trân trọng kính trình! 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch Đầu tư; 
  Sở Quy hoạch Kiến trúc; Sở Tài chính;   
  Sở Giao thông Vận tải; Sở Tư pháp; 
- Ban Chấp hành Hiệp hội;Qúy vị Hội viên; 
- Lưu VP. 
 
 

TM. BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI 
CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Lê Hoàng Châu 
ĐTDĐ: 0903 811 069 

Email: lehoangchau1954@gmail.com 
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