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             Kính gửi: - Thủ tướng Chính phủ  
      - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
      - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 
  

Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) đã nghiên cứu “Dự thảo 
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư” (sau đây 
gọi là “Dự thảo Nghị định”) và đã có Văn bản số 16/2021/CV-HoREA ngày 10/03/2021 về 
sự cần thiết bổ sung quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện “thẩm định đề nghị chấp thuận 
chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị”. Nay, Hiệp hội xin 
được góp ý kiến bổ sung thêm một số nội dung khác, như sau: 

1/- Quy định chi tiết Điều 29 Luật Đầu tư 2020: 
1.1)- Quy định chi tiết Điểm b Khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư 2020: 
a. Cơ chế xử lý trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên đề xuất “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” tại cùng địa điểm: 

Điểm b Khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư 2020 quy định: “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”. 

Hiệp hội nhận thấy, cần quy định cơ chế xử lý trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở 
lên đề xuất “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” tại cùng địa điểm, trước 
thời điểm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành “văn bản chấp thuận”.  

Bởi lẽ, theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, 
bổ sung tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP, thì “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” (Ghi chú: Tổng cộng 25 ngày làm việc), thì trong thời gian này, có 
thể có nhà đầu tư khác cũng đề xuất dự án tại cùng địa điểm, nên cần cơ chế xử lý.  

b. Kiến nghị: 
Trong thời hạn 25 ngày làm việc (nêu trên), mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa ban 

hành “văn bản chấp thuận” cho nhà đầu tư, lại có thêm nhà đầu tư đề xuất “nhận chuyển 
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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” tại cùng một địa điểm, thì cần có cơ chế xử lý giao cho 
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đấu thầu trong các nhà đầu tư có liên quan, để 
xác định nhà đầu tư được đề xuất 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. 

Do vậy, Hiệp hội đề nghị bổ sung và hoàn thiện Điểm b Khoản 6 Điều 29 “Dự 
thảo Nghị định” như sau: “b) Nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép 
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 theo quy định của pháp luật về đất đai. 
Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa có văn bản chấp thuận, mà có từ hai nhà 
đầu tư trở lên cùng đề xuất 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 tại cùng 
địa điểm, thì Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đấu thầu trong các nhà đầu tư có liên 
quan, để xác định nhà đầu tư được đề xuất 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”.   

1.2)- Quy định chi tiết Điểm c và Điểm d Khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư 2020: 
a. Cơ chế xử lý trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên đề xuất chấp thuận nhà 

đầu tư dự án quy định tại các Điểm c và Điểm d Khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư 2020: 
Điểm c và Điểm d Khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư 2020 quy định 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 các trường hợp sau đây: “c) Nhà đầu tư thực hiện dự án 
đầu tư trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao; d) Trường hợp khác không thuộc diện 
đấu giá, đấu thầu theo quy định của pháp luật”.  

Hiệp hội nhất trí với cơ chế xử lý tại Khoản 7 Điều 29 “Dự thảo Nghị định”, theo 
phương thức “đấu thầu” đối với trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên cùng đề xuất 
chấp thuận chủ trương đầu tư của cùng một dự án. 

Nhưng do Khoản 7 Điều 29 “Dự thảo Nghị định” sử dụng từ “và” trong cụm từ 
“Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” chưa thật rõ, mà lẽ ra phải sử dụng 
dấu phẩy (,), như sau: “Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”; hoặc sử dụng từ 
“quan tâm” trong cụm từ “hai nhà đầu tư trở lên quan tâm” chưa thật chuẩn xác, mà lẽ 
ra nên sử dụng từ “đề xuất” thì phù hợp hơn, như sau: “hai nhà đầu tư trở lên đề xuất”, 
nên cần thiết hoàn thiện lại nội dung Khoản 7 Điều 29 “Dự thảo Nghị định”. 

b. Kiến nghị:   
Hiệp hội đề nghị hoàn thiện Khoản 7 Điều 29 “Dự thảo Nghị định” như sau: 
“7. Lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên 

quan tâm đề xuất đối với dự án quy định tại các điểm c và d khoản 4 Điều 
29 Luật Đầu tư được thực hiện như sau: a) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ của nhà đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc 
hội, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của nhà đầu tư 
đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ 
tướng Chính phủ và , Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà có từ hai nhà đầu tư 
trở lên cùng nộp đủ hồ sơ thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đăng ký 
đầu tư thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định 
tương ứng tại các Điều 32 và 33 Nghị định này; b) Cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư 
xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết định giao cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
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chọn áp dụng pháp luật về đấu thầu để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư trong số những 
nhà đầu tư quan tâm đề xuất. Nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện thủ tục chấp thuận nhà 
đầu tư theo quy định tương ứng tại các khoản 3 và khoản 4 Điều 30 Nghị định này”. 

2/- Kiến nghị hoàn thiện Khoản 2 Điều 31“Dự thảo Nghị định”: 
Ngày 10/03/2021, Hiệp hội đã có Văn bản số 16/2021/CV-HoREA đề nghị bổ sung 

yêu cầu “nêu rõ phần hạ tầng đô thị trong dự án mà nhà đầu tư đề xuất giữ lại để đầu tư 
kinh doanh; phần hạ tầng đô thị trong dự án mà nhà đầu tư có trách nhiệm bàn giao, 
hoặc đề xuất bàn giao cho địa phương”, nhằm hoàn thiện nội dung Khoản 2 Điều 31“Dự 
thảo Nghị định”, như sau:  

“2. Nội dung Đề xuất dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị gồm: những nội dung 
quy định tại điểm d khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 33 Luật Đầu tư; thuyết minh việc đáp 
ứng mục tiêu, định hướng phát triển đô thị, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; dự 
kiến phân chia dự án thành phần (nếu có); sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư bảo đảm yêu 
cầu đồng bộ; sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và việc dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội; sơ 
bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án (nêu rõ 
phần hạ tầng đô thị trong dự án mà nhà đầu tư đề xuất giữ lại để đầu tư kinh doanh; 
phần hạ tầng đô thị trong dự án mà nhà đầu tư có trách nhiệm bàn giao, hoặc đề xuất 
bàn giao cho địa phương). Đối với các dự án đầu tư xây dựng còn lại thì bổ sung dự kiến 
phân chia dự án thành phần (nếu có)”.  

3/- Kiến nghị quy định hình thức văn bản “chấp thuận chủ trương đầu tư”:  
3.1)- Sự cần thiết quy định hình thức văn bản “chấp thuận chủ trương đầu tư”:  
Khoản 1 Điều 3 “Dự thảo Nghị định” giải thích “1. Chấp thuận chủ trương đầu 

tư là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về mục tiêu, địa điểm, quy mô, tiến 
độ, thời hạn thực hiện dự án; nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư và các cơ chế, 
chính sách đặc biệt (nếu có) để thực hiện dự án đầu tư”. 

Luật Đầu tư 2020 có 55 vị trí sử dụng cụm từ “chấp thuận chủ trương đầu tư” và 
có 11 vị trí sử dụng cụm từ “văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư”, nhưng không quy 
định hình thức văn bản để thực hiện thủ tục “chấp thuận chủ trương đầu tư”; Chỉ quy 
định “Quốc hội xem xét, thông qua nghị quyết về chấp thuận chủ trương đầu tư” tại 
Khoản 8 Điều 34 và Khoản 8 Điều 57 Luật Đầu tư 2020 (hình thức văn bản là nghị quyết). 

Hiệp hội nhận thấy, tại Điểm a Khoản 2 Điều 77 Luật Đầu tư 2020 quy định chuyển 
tiếp đối với trường hợp “a) Nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định 
chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư theo quy định của 
pháp luật về đầu tư, nhà ở, đô thị và xây dựng trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành”. 

Đồng thời, Luật Nhà ở quy định “quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng 
nhà ở”; Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020 quy định “quyết định hoặc chấp thuận chủ trương 
đầu tư xây dựng”; Luật Đầu tư công 2019 quy định “quyết định chủ trương đầu tư 
chương trình, dự án”; Luật Quy hoạch đô thị 2015 không quy định “chấp thuận đầu tư”,  
hoặc “quyết định chấp thuận đầu tư”, nhưng Nghị định 11/2013/NĐ-CP lại quy định 
“chấp thuận đầu tư” và “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận đầu tư”. 

Từ các nghiên cứu trên, Hiệp hội nhận thấy rất cần thiết quy định hình thức của 
“văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư” theo quy định của Luật Đầu tư. 

Hiệp hội đề nghị quy định hình thức của “văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư” 
như sau:  
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(1) Đề nghị Chính phủ ban hành “quyết định hoặc văn bản chấp thuận chủ trương 
đầu tư”. 

 (2) Đề nghị Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện ban hành “quyết định 
chấp thuận chủ trương đầu tư” đối với dự án quy định tại Điều 29, trừ trường hợp dự án 
quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư 2020 thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp 
huyện ban hành “văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư”, do tại thời điểm này Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh mới có văn bản chấp thuận cho nhà đầu tư được 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, chứ nhà đầu tư chưa có quyền sử dụng đất dự án.   

3.2)- Kiến nghị: 
Hiệp hội đề nghị bổ sung Khoản 9 (mới) Điều 29 “Dự thảo Nghị định” như sau:  
“9. Chính phủ ban hành quyết định hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư. 

Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện ban hành quyết định chấp thuận chủ 
trương đầu tư đối với dự án quy định tại Điều 29, trừ trường hợp dự án quy định tại điểm b 
Khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư 2020 thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện ban hành văn 
bản chấp thuận chủ trương đầu tư”. 

4/- Góp ý Điều 111 “Dự thảo Nghị định” quy định sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP: 

Hiệp hội nhất trí cao với Điều 111 “Dự thảo Nghị định” quy định sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, vì rất cần thiết và để đảm bảo tính hệ 
thống, tính đồng bộ của các văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, “Dự thảo Nghị định” 
sửa đổi, bổ sung Điều 29 và nhất là quy định bãi bỏ các điều, khoản sau: Điều 20; Điều 
21; Điều 22; Điều 23; Điều 24; Điều 25; Điều 26; Điều 27; Điều 28; Điều 30; Điều 33; 
các khoản 8 và 9 Điều 41; Điều 51 của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP (Ghi chú: Nghị định 
số 11/2013/NĐ-CP quy định về “chấp thuận đầu tư” là không đúng thẩm quyền, vì Luật 
Quy hoạch đô thị không quy định về “chấp thuận đầu tư”). 

Tuy nhiên, để đảm bảo tính hệ thống, tính đồng bộ của “Dự thảo Nghị định”, Hiệp 
hội đề nghị bổ sung cụm từ “nêu rõ phần hạ tầng đô thị trong dự án mà nhà đầu tư đề 
xuất giữ lại để đầu tư kinh doanh; phần hạ tầng đô thị trong dự án mà nhà đầu tư có 
trách nhiệm bàn giao, hoặc đề xuất bàn giao cho địa phương” vào Điểm c Khoản 3 Điều 
29 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, như sau: 

 “c) Xem xét về tính đồng bộ của sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư, dự kiến phân chia 
dự án thành phần (nếu có) và sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị 
trong và ngoài phạm vi dự án (nêu rõ phần hạ tầng đô thị trong dự án mà nhà đầu tư đề 
xuất giữ lại để đầu tư kinh doanh; phần hạ tầng đô thị trong dự án mà nhà đầu tư có 
trách nhiệm bàn giao, hoặc đề xuất bàn giao cho địa phương)”. 

5/- Về việc hướng dẫn thực hiện Khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở, đối với trường hợp 
nhà đầu tư “có quyền sử dụng đất ở hợp pháp và các loại đất khác được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở”, để thực 
hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại: 

5.1)- Về sự cần thiết bổ sung quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện Khoản 1 
Điều 23 Luật Nhà ở: 
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Hiệp hội nhận thấy, Luật Nhà ở không giao Chính phủ quy định chi tiết Khoản 1 
Điều 23 Luật Nhà ở (được sửa đổi, bổ sung tại Điểm c Khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020). 
Nhưng do nội dung Khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở chưa thật rõ và chưa thật đồng bộ với 
các quy phạm pháp luật của Luật Đất đai, có thể dẫn đến cách hiểu, cách thực hiện khác 
nhau trong thực tiễn, nên Hiệp hội nhận thấy rất cần thiết quy định chi tiết, hướng dẫn thực 
hiện Khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở, do có các vướng mắc sau: 

(1) Vướng mắc do sử dụng từ “và” tại Khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở: “1. Có quyền 
sử dụng đất ở hợp pháp và các loại đất khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho 
phép chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở”, mà lẽ ra phải sử dụng từ “hoặc” thì 
chuẩn xác hơn và tránh được “vướng mắc” trong công tác áp dụng pháp luật.  

(2) Vướng mắc do sử dụng cụm từ “đất ở hợp pháp” tại Khoản 1 Điều 23 Luật Nhà 
ở, đồng thời do Khoản 4 Điều 23 Luật Nhà ở quy định trường hợp nhà đầu tư “4. Nhận 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai để xây dựng 
nhà ở thương mại” không thật tương thích với các quy định của Luật Đất đai, mà lẽ ra 
phải thay thế từ “đất ở” bằng từ “đất” thì chuẩn xác hơn. Bởi lẽ, Điều 58, Điều 169, 
Điều 191, Điều 193 Luật Đất đai cho phép tổ chức kinh tế được nhận chuyển nhượng quyền 
sử dụng “đất” trong “trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”. Luật Đất đai sử 
dụng từ “đất”, trong đó có đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp…  

Hiệp hội nhận thấy, pháp luật về đất đai không sử dụng cụm từ “đất ở hợp pháp”, 
mà phân loại đất căn cứ vào mục đích sử dụng, có 03 nhóm đất gồm “nhóm đất nông 
nghiệp”; “nhóm đất phi nông nghiệp”; “nhóm đất chưa sử dụng” và trong “nhóm đất phi 
nông nghiệp” có “đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị”, đồng thời quy định cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 
cho người sử dụng đất hội đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai.  

Luật Đất đai quy định các trường hợp, điều kiện, thẩm quyền cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất, trong đó có chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang 
đất phi nông nghiệp, từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.  

Do vậy, Hiệp hội đề nghị bổ sung trường hợp “nhà đầu tư có quyền sử dụng đất ở 
hợp pháp và các loại đất khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất sang làm đất ở để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương 
mại, bao gồm dự án có đất ở, hoặc dự án có đất ở và các loại đất khác, hoặc dự án có các 
loại đất khác không phải là đất ở” vào Điểm a Khoản 6 Điều 29 “Dự thảo Nghị định”, 
để thuận lợi trong công tác áp dụng pháp luật.     

5.2)- Kiến nghị: 
Hiệp hội đề nghị bổ sung và hoàn thiện Điểm a Khoản 6 Điều 29 “Dự thảo Nghị 

định” như sau:  
“a) Nhà đầu tư có quyền sử dụng đất do được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công 

nhận quyền sử dụng đất thông qua Quyết định giao đất hoặc Quyết định cho thuê đất, Hợp 
đồng cho thuê quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng 
nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ, văn bản khác xác nhận, 
công nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thuộc địa điểm đề xuất 
thực hiện dự án đầu tư và tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, dự 
án không thuộc Danh mục dự án cần thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, thu hồi 
đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng được phê duyệt; hoặc nhà 
đầu tư có quyền sử dụng đất ở hợp pháp và các loại đất khác được cơ quan nhà nước có 
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thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở để thực hiện dự án 
đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, bao gồm dự án có đất ở, hoặc dự án có đất ở và các 
loại đất khác, hoặc dự án có các loại đất khác không phải là đất ở”. 

6/- Đề nghị bổ sung “dự án sản xuất kinh doanh có tính mới, có tính thử nghiệm 
(Sandbox)” vào “Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư”: 

Hiệp hội đề nghị bổ sung “Dự án sản xuất kinh doanh có “tính mới”, có tính thử 
nghiệm trong không gian và thời gian có giới hạn (Sandbox)” vào Khoản 4 “Đầu tư khởi 
nghiệp sáng tạo” tại Mục V “Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư” (Phụ lục kèm theo “Dự 
thảo Nghị định”), như sau:  

“V. NGÀNH, NGHỀ KHÁC 
1. (…); 4. Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo; Dự án sản xuất kinh doanh có tính mới, có 

tính thử nghiệm trong không gian và thời gian có giới hạn (Sandbox)”. 
7/- Đề xuất Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành: 
 Do Luật Đầu tư đã có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021, nên Hiệp hội đề nghị Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định ngày có hiệu lực của Nghị 
định này là ngày ký ban hành Nghị định, áp dụng tương tự như phương thức ban hành 
Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 
03/03/2021 đều có hiệu lực kể từ ngày ký, theo thủ tục rút gọn. 

Trân trọng kính trình! 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ Xây dựng; Bộ Tài nguyên Môi trường;   
  Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp; 
- Ban Chấp hành HH; 
- Qúy vị Hội viên; 
- Lưu VP. 
 

TM. BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI 
CHỦ TỊCH 
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