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       Kính gửi: - Thường trực Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh 
                 - Sở Tài nguyên và Môi trường 
     - Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố  

 
Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) hoan nghênh Lãnh đạo Ủy 

ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường, Văn phòng 
Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với các Sở, ngành liên quan dự thảo Văn bản của Ủy 
ban nhân dân thành phố “Về giao đất, cho thuê đất là đường, lối đi, bờ đất, kênh, rạch do 
Nhà nước quản lý để thực hiện dự án theo quy hoạch” (“Dự thảo Văn bản”), như sau: 

“Xét báo cáo, kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 
1220/STNMT-QLĐ ngày 19 tháng 02 năm 2021, số 1520/STNMT-QLĐ ngày 05 tháng 02 
năm 2021 và nội dung cuộc họp ngày 06 tháng 3 năm 2021 về đất đường, kênh, rạch do 
Nhà nước quản lý trong quy hoạch thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến 
như sau: 

1. Căn cứ sự phù hợp giữa mục đích sử dụng đất thực hiện dự án và chức năng quy 
hoạch: đối với phần diên tích đất hiện trạng là đường, lối đi, kênh, rạch (do Nhà nước 
quản lý) có hình dạng uốn lượn, bao quanh các thửa đất mà chủ đầu tư đã nhận chuyển 
nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án 
đầu tư, không nằm trong danh mục giao thông thủy, hệ thống cấp nước, thoát nước, công 
trình thủy lợi của khu vực và không thể xây dựng thành công trình độc lập, không đủ điều 
kiện để tách thành dự án độc lập thì thu hồi để giao, cho thuê đất thực hiện dự án. 

2. Các đơn vị sau có trách nhiệm: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Giải quyết thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo quy 
định (gồm diện tích đất là hiện trạng là đường, kênh, rạch do Nhà nước quản lý trong ranh 
dự án như trên). 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải có ý kiến về san 
lấp hoặc nắn chỉnh kênh, rạch hay làm hồ điều tiết thay thế. Trên cơ sở này, Sở Quy hoạch 
Kiến trúc, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân các Quận - huyện thẩm 
định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đảm bảo kết nối hạ tầng khu vực. 

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

--------000-------- 
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2021 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

                        
HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN 

Số: 20/2021/CV- HoREA 
“V/v Góp ý Dự thảo Văn bản của Ủy 
ban nhân dân thành phố về giao đất, 
cho thuê đất là đường, lối đi, bờ đất, 
kênh, rạch do Nhà nước quản lý để 
thực hiện dự án theo quy hoạch”  
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- Sở Tài nguyên và Môi trường: Giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. 

3. Giao Sở Quy hoạch Kiến trúc khẩn trương chủ trì phối hợp với các Sở -ngành, 
Quận - huyện xây dựng quy định cụ thể điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự 
án độc lập theo quy định tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 
tháng 12 năm 2020 của Chính phủ, như Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo tại mục 2 
Thông báo 126/TB-VP ngày 11 tháng 3 năm 2021./.” 

Hiệp hội đã nghiên cứu “Dự thảo Văn bản” (trên đây) và đối chiếu với các quy 
định pháp luật có liên quan, cũng như thực tiễn hoạt động đầu tư xây dựng các dự án đầu tư 
có sử dụng đất trên địa bàn thành phố và xin được góp ý kiến để hoàn thiện “Dự thảo Văn 
bản”. 

1/- Các nội dung được Hiệp hội góp ý kiến hoặc giải thích thêm: 

(1) Nhà đầu tư đã có quyền sử dụng đất phù hợp với quy hoạch để thực hiện dự án 
đầu tư, theo Điểm a Khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư, thì được thực hiện thủ tục “chấp thuận 
chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư”. 

(2) Nhà đầu tư đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có “văn bản chấp 
thuận” về việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử 
dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, theo Điểm b Khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư, thì được 
thực hiện thủ tục “chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư”. 

“Văn bản chấp thuận” của Ủy ban nhân dân thành phố có thời hạn thực hiện là 36 
tháng, để nhà đầu tư thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận 
góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư. Trong giai đoạn này, có thể 
nhà đầu tư chưa có quyền sử dụng đất trên toàn bộ khu đất dự kiến thực hiện dự án, 
nhưng nhà đầu tư vẫn được đề xuất thực hiện thủ tục “chấp thuận chủ trương đầu tư đồng 
thời chấp thuận nhà đầu tư”. Cơ chế này tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư thực hiện 
công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất dự án. 

Tuy nhiên, quy định “văn bản chấp thuận có thời hạn thực hiện là 36 tháng” có thể 
có “sơ hở”, vì lẽ ra, Chính phủ cần quy định sau mỗi 06 tháng, hoặc 12 tháng thì nhà đầu 
tư phải báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường kết quả việc thực hiện nhận chuyển nhượng, 
thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; 
nếu nhà đầu tư không có năng lực, thì thu hồi “văn bản chấp thuận”, để tạo điều kiện cho 
nhà đầu tư khác có năng lực thực hiện dự án, tránh tình trạng “xí chỗ” dự án do đã có “văn 
bản chấp thuận” của Ủy ban nhân dân thành phố. 

(3) Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thẩm định và đề xuất văn bản “chấp 
thuận chủ trương đầu tư”, hoặc “chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà 
đầu tư”, hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố trả lời nhà đầu tư. Đây mới là Bước 1 
trong Dự thảo quy trình 4 bước về thủ tục đầu tư xây dựng của dự án đầu tư có sử dụng đất. 

(4) Hiệp hội đề xuất quy định rõ các loại diện tích đất gồm “đất đường, lối đi, bờ 
đất, kênh, rạch do Nhà nước quản lý nằm bao quanh, hoặc nằm xen kẽ, rải rác trong khu 
vực quy hoạch thực hiện dự án”, vừa để cho cán bộ công chức, viên chức nhà nước có căn 
cứ và thuận lợi trong công tác áp dụng pháp luật; vừa giải quyết được khoảng hơn 
90% số lượng các dự án đầu tư có các phần diện tích đất thuộc Nhà nước quản lý nằm 
xen kẽ, rải rác trong dự án. Nếu giữ như “Dự thảo Văn bản” thì “hầu như tất cả” các dự 
án sẽ phải chờ các Sở, ngành xác định các phần diện tích đất thuộc Nhà nước quản lý có 
hay không thuộc đối tượng đủ điều kiện tách thành dự án độc lập “trước”, rồi sau đó các 
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diện tích đất xen kẽ này, mới được thực hiện “thu hồi, giao thuê đất” và được “xác định 
giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định”. Như vậy, chắc 
chắn thời gian làm thủ tục hành chính của dự án sẽ bị kéo dài. 

(5) Hiệp hội đề nghị bỏ chữ “công trình độc lập” trong “Dự thảo Văn bản”, để 
thống nhất với quy định tại Khoản 5 Điều 16 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi tại 
Khoản 13 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP) không quy định về “công trình độc lập”, 
mà chỉ quy định đối với “diện tích đất đủ điều kiện để tách thành dự án độc lập”. 

 (6) Hiệp hội nhận thấy, Văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố “Về giao đất, 
cho thuê đất là đường, lối đi, bờ đất, kênh, rạch do Nhà nước quản lý để thực hiện dự án 
theo quy hoạch” là văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện Nghị định 148/2020/NĐ-CP, 
nên có chứa quy phạm pháp luật là đúng pháp luật và cần thiết. 

2/- Hiệp hội xin được góp ý hoàn thiện “Dự thảo Văn bản”: 
“Xét báo cáo, kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 

1220/STNMT-QLĐ ngày 19 tháng 02 năm 2021, số 1520/STNMT-QLĐ ngày 05 tháng 02 
năm 2021 và nội dung cuộc họp ngày 06 tháng 3 năm 2021 về đất đường, lối đi, bờ đất, 
kênh, rạch do Nhà nước quản lý nằm bao quanh, hoặc nằm xen kẽ, rải rác trong khu vực 
quy hoạch thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau: 

1. Căn cứ sự phù hợp giữa mục đích sử dụng đất thực hiện dự án và chức năng quy 
hoạch: đối với phần diên tích đất hiện trạng là đường, lối đi, bờ đất, kênh, rạch (do Nhà 
nước quản lý) không có số thửa đất, hoặc có số thửa đất, nhưng có hình dạng uốn lượn, 
bao quanh, hoặc nằm xen kẽ, rải rác giữa các thửa đất mà nhà đầu tư đã nhận chuyển 
nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án 
đầu tư, không nằm trong danh mục giao thông thủy; hệ thống cấp nước, thoát nước, công 
trình thủy lợi của khu vực và không thể xây dựng thành công trình độc lập, nên không đủ 
điều kiện để tách thành dự án độc lập thì thu hồi để giao, cho thuê đất thực hiện dự án. 

2. Các đơn vị sau có trách nhiệm: 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Giải quyết thủ tục thẩm định và đề xuất ban hành quyết 

định văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, hoặc trả 
lời nhà đầu tư theo quy định tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 
18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ, như Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo tại 
mục 2 Thông báo 126/TB-VP ngày 11 tháng 3 năm 2021 (gồm diện tích đất là hiện trạng 
là đường, kênh, rạch do Nhà nước quản lý trong ranh dự án như trên). 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải có ý kiến về san lấp 
hoặc nắn chỉnh kênh, rạch hay, hoặc làm hồ điều tiết thay thế, hoặc công trình cầu cảng 
sử dụng mặt nước ven bờ nếu nhà đầu tư có đề xuất. Trên cơ sở này, Sở Quy hoạch Kiến 
trúc, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân các quận, huyện thẩm định, 
phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đảm bảo kết nối hạ tầng khu vực. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Đối với diện tích đất không đủ điều kiện tách 
thành dự án độc lập thì Ggiải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục 
đích sử dụng đất theo quy định; đối với diện tích đất đủ điều kiện tách thành dự án độc 
lập thì lập thủ tục thu hồi đất và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trong thời hạn 
không chậm hơn 90 ngày, theo quy định tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 
148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.  

3. Giao Sở Quy hoạch Kiến trúc khẩn trương chủ trì phối hợp với các Sở -ngành, 
Quận - huyện xây dựng quy định cụ thể điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự 
án độc lập theo quy định tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 
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18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ, như Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo tại mục 2 
Thông báo 126/TB-VP ngày 11 tháng 3 năm 2021./.” 

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

 
TM. BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 

Lê Hoàng Châu 
ĐTDĐ: 090 381 1069 

Email: lehoangchau1954@gmail.com 
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