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      Kính gửi: - Thủ tướng Chính phủ 
              - Bộ Xây dựng 
    

Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) kính đề nghị Thủ tướng 
Chính phủ, Bộ Xây dựng đặc biệt quan tâm xem xét chỉ đạo cho hoàn thiện lại nội 
dung Điểm b Khoản 2 Điều 18 Nghị định 99/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại 
Khoản 5 Điều 1 Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 
99/2015/NĐ-CP) quy định các trường hợp lựa chọn nhà đầu tư làm chủ đầu tư dự án 
xây dựng nhà ở thương mại, dự án khu đô thị có nhà ở, để đảm bảo thống nhất và đồng 
bộ với các quy định của Luật Đất đai 2013, Luật Đầu tư 2020, Luật Xây dựng (sửa đổi) 
2020; đảm bảo phạm vi điều chỉnh của Điều 18 Nghị định 99/2015/NĐ-CP sau khi được 
sửa đổi, bổ sung, sẽ bao quát đầy đủ các trường hợp dự án có sử dụng đất trong thực 
tiễn; tránh phát sinh “vướng mắc, ách tắc” trong thực thi pháp luật tại các địa 
phương (sau đây gọi là “Dự thảo Khoản 2 Điều 18 Nghị định 99”). 

Nội dung “Dự thảo Khoản 2 Điều 18 Nghị định 99” quy định việc lựa chọn chủ đầu 
tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, dự án khu đô thị có nhà ở, như sau: 

“2. Nhà đầu tư có quyền sử dụng đất thuộc một trong các trường hợp quy định 
dưới đây và có đủ các điều kiện làm chủ đầu tư dự án quy định tại Điều 21 của Luật Nhà ở 
2014, pháp luật kinh doanh bất động sản, pháp luật có liên quan thì trong quyết định chấp 
thuận chủ trương đầu tư đồng thời xác định nhà đầu tư đó làm chủ đầu tư dự án xây dựng 
nhà ở thương mại: 

a) Có quyền sử dụng đất ở hợp pháp;  
b) 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;  
c) Nhận chuyển quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai để 

xây dựng nhà ở thương mại”. 
Hiệp hội được biết tại thành phố Hồ Chí Minh, chỉ riêng năm 2020 đã có 39 dự án 

đầu tư của các doanh nghiệp chưa xử lý được do “vướng mắc” một số quy định pháp luật 
cũ (Chưa tính các dự án bị “vướng mắc” trong những năm trước). Trong đó, phần lớn là 
các dự án sử dụng đất nông nghiệp “thuần” không có đất ở (như dự án chỉ có đất trồng 
cây hàng năm, hoặc đất trồng cây lâu năm…), hoặc dự án sử dụng đất phi nông nghiệp 
“thuần” không có đất ở (như dự án sử dụng đất nhà xưởng, trụ sở cơ quan, đất thương 
mại, dịch vụ…) để đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, dự án khu đô thị có nhà ở. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2021 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

                        
HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN 

Số: 25/2021/CV- HoREA 
“V/v Kiến nghị hoàn thiện lại nội dung 
Điểm b Khoản 2 Điều 18 Nghị định 
99/2015/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung 
tại Khoản 5 Điều 1 Dự thảo Nghị định 
sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị 
định số 99/2015/NĐ-CP, để sát với tình 
hình thực tiễn, tránh phát sinh vướng 
mắc, ách tắc trong thực thi pháp luật” 
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Hiệp hội nhận thấy phạm vi điều chỉnh của “Dự thảo Điều 18 Nghị định 99” còn 
bỏ sót 02 đối tượng sau đây:  

(1) Chưa có cơ chế lựa chọn nhà đầu tư làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở 
thương mại, dự án khu đô thị có nhà ở, đối với trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng 
đất nông nghiệp (có 100% đất nông nghiệp nhưng không có đất ở), để thực hiện dự án 
xây dựng nhà ở thương mại, dự án khu đô thị có nhà ở. 

(2) Chưa có cơ chế lựa chọn nhà đầu tư làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở 
thương mại, dự án khu đô thị có nhà ở, đối với trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng 
đất phi nông nghiệp (có 100% đất phi nông nghiệp nhưng không có đất ở, như đất nhà 
xưởng, trụ sở cơ quan, đất thương mại, dịch vụ…), để thực hiện dự án xây dựng nhà ở 
thương mại, dự án khu đô thị có nhà ở. 

Bên cạnh đó, Hiệp hội nhận thấy Điểm c Khoản 2 Điều 22 Luật Nhà ở 2014 (được 
sửa đổi, bổ sung tại Điểm b Khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020) quy định: “c) Chấp thuận 
nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư. Trường hợp có nhiều nhà đầu tư được chấp 
thuận thì việc xác định chủ đầu tư theo quy định của Luật Xây dựng” và tại Điểm d 
Khoản 2 Điều 7 Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020 đã quy định rất cụ thể việc lựa chọn chủ 
đầu tư, như sau: “d) Đối với dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư hợp pháp của tổ chức, cá 
nhân không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản này (sau đây gọi là dự 
án sử dụng vốn khác) mà pháp luật về đầu tư có quy định phải lựa chọn nhà đầu tư để 
thực hiện dự án, chủ đầu tư là nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp 
thuận. Trường hợp có nhiều nhà đầu tư tham gia thì các nhà đầu tư có thể thành lập tổ 
chức hoặc ủy quyền cho một nhà đầu tư làm chủ đầu tư. Trường hợp pháp luật có liên 
quan quy định về việc lựa chọn và công nhận chủ đầu tư thì việc lựa chọn và công nhận 
chủ đầu tư phải đáp ứng các điều kiện và tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan”.  

Do vậy, để đảm bảo phạm vi điều chỉnh của Điều 18 Nghị định 99/2015/NĐ-CP 
sau khi được sửa đổi, bổ sung, sẽ bao quát đầy đủ các trường hợp lựa chọn chủ đầu tư 
dự án xây dựng nhà ở thương mại, dự án khu đô thị có nhà ở, đối với tất cả các trường 
hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất trong thực tiễn như đã nêu trên đây, Hiệp hội đề 
nghị bổ sung thêm cụm từ “bao gồm có quyền sử dụng đất ở, hoặc có quyền sử dụng đất 
ở và các loại đất khác, hoặc có quyền sử dụng loại đất khác không phải là đất ở” vào 
cuối Điểm b “Dự thảo Khoản 2 Điều 18 Nghị định 99”, như sau:  

“b) 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, bao gồm có quyền 
sử dụng đất ở, hoặc có quyền sử dụng đất ở và các loại đất khác, hoặc có quyền sử dụng 
loại đất khác không phải là đất ở”. 

Trân trọng kính trình! 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Văn phòng Chính phủ; 
  Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tư pháp; 
  Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
- Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh; 
- 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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