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

   Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) nghiên cứu và nhận 
thấy đã xảy ra “bất cập” và “xung đột pháp luật” giữa Khoản 1 và Khoản 4 Điều 23 
Luật Nhà ở 2014 với một số quy định của Luật Đất đai 2013, Luật Đầu tư 2020, Luật 
Xây dựng (sửa đổi) 2020, dẫn đến Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 
26/03/2021 (sửa đổi, bổ sung Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP) đã loại bỏ tất cả 
các trường hợp nhà đầu tư có các loại đất khác (không phải đất ở) phù hợp với quy 
hoạch, nhưng không được công nhận chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, như sau: 

(1) “Xung đột pháp luật” do Luật Nhà ở 2014 và Nghị định 99/2015/NĐ-CP 
(Nghị định 30/2021/NĐ-CP) sử dụng từ “đất ở”, hoặc cụm từ “đất ở hợp pháp và các 
loại đất khác”, khác với Luật Đất đai 2013 sử dụng từ “đất” để chỉ tất cả các loại đất, 
trong đó có “đất ở”. 

(2) “Xung đột pháp luật” do Nghị định 99/2015/NĐ-CP (Nghị định 
30/2021/NĐ-CP) quy định “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”. Quy 
định này không thống nhất và khác với quy định của Luật Đầu tư 2020 (và Nghị 
định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021) về việc cơ quan có thẩm quyền ban hành 
văn bản “chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư” và cũng 
không thống nhất với Luật Nhà ở 2014 quy định “việc xác định chủ đầu tư theo quy 
định của Luật Xây dựng”; hoặc Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020 quy định “chủ đầu tư 
là nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận”.  

(3) “Xung đột pháp luật” do phạm vi điều chỉnh của Điều 18 Nghị định 
99/2015/NĐ-CP (Nghị định 30/2021/NĐ-CP) đã loại bỏ tất cả các trường hợp nhà 
đầu tư có các loại đất khác (không phải đất ở) phù hợp với quy hoạch, nhưng lại 
không được công nhận chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, trong lúc pháp luật về 
đất đai thì cho phép “tổ chức kinh tế được nhận chuyển quyền sử dụng đất thông 
qua nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất”, hoặc “tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất 
nông nghiệp để thực hiện dự án”, nên đã tạo ra “khoảng trống” pháp luật.  

Hiệp hội nhận thấy, điểm b Khoản 2 Điều 22 và Khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở 
2014 (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b và điểm c Khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020, 

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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2021 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

                        
HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN 

Số: 28/2021/CV- HoREA 
“V/v Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ 
xem xét xử lý “xung đột pháp luật” 
dẫn đến điểm 2 Khoản 5 Điều 1 Nghị 
định số 30/2021/NĐ-CP đã loại bỏ tất 
cả các trường hợp nhà đầu tư có các 
loại đất khác (không phải đất ở) phù 
hợp với quy hoạch, nhưng không 
được công nhận chủ đầu tư dự án 
nhà ở thương mại” 
 



 2 

có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021), nên xảy ra “xung đột pháp luật” trong 02 giai 
đoạn khác nhau, như sau:  

- Giai đoạn từ 01/07/2015 - 31/12/2020: “Xung đột pháp luật” do điểm b (cũ) 
Khoản 2 Điều 22 và Khoản 4 Điều 23 Luật Nhà ở 2014 quy định dự án nhà ở thương 
mại phải có 100% đất ở thì mới được chỉ định làm chủ đầu tư, nên chỉ trong 03 
năm, kể từ ngày 10/12/2015 (ngày Nghị định 99/2015/NĐ-CP có hiệu lực) đến tháng 
09/2018, đã có 126 dự án nhà ở không có 100% đất ở tại thành phố Hồ Chí Minh bị 
“ách tắc”. Năm 2020 có thêm 39 dự án tiếp tục bị “ách tắc”. Các địa phương khác 
cũng bị “ách tắc” tương tự.  

- Từ ngày 01/01/2021 trở đi: “Xung đột pháp luật” do Khoản 1 (mới) và Khoản 
4 Điều 23 Luật Nhà ở 2014 và Khoản 2 Điều 18 Nghị định 99/2015/NĐ-CP (Nghị định 
30/2021/NĐ-CP), quy định chỉ những trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng “đất ở”, 
hoặc có “đất ở và các loại đất khác”, 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”. Còn lại tất cả các trường hợp nhà đầu tư có các loại đất khác (không 
phải đất ở) dù phù hợp với quy hoạch, đều không được công nhận chủ đầu tư dự 
án nhà ở thương mại, dẫn đến điều “trái khoáy” như ví dụ sau: 

 Ví dụ: Nhà đầu tư sử dụng 50 ha đất trồng cây cao su (100% đất nông nghiệp, 
không “dính” đất ở), hoặc sử dụng 01 ha đất có nguồn gốc là đất nhà xưởng ô nhiễm 
phải di dời (100% đất phi nông nghiệp, không “dính” đất ở), để thực hiện dự án xây 
dựng nhà ở thương mại, dự án khu đô thị có nhà ở, dù phù hợp với quy hoạch, đều 
không được công nhận chủ đầu tư dự án. Nhưng, nếu trong khu đất 50 ha trồng cây 
cao su, hoặc trong khu đất 01 ha nhà xưởng (nêu trên) chỉ cần có 01 căn nhà với diện 
tích đất ở dù chỉ vài chục mét vuông, thì nhà đầu tư đó vẫn được xác định làm chủ 
đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, dự án khu đô thị có nhà ở. 

Hiệp hội nhận thấy, sau khi có “văn bản chấp thuận” của Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh, thì nhà đầu tư mới được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp. Để 
tạo lập được quỹ đất dự án nhà ở thương mại, dự án khu đô thị có nhà ở, thì nhà đầu tư 
phải bỏ ra chi phí rất lớn, nhưng tại sao nhà đầu tư đã tạo lập hợp pháp quỹ đất 
gồm “các loại đất khác (không phải đất ở)” lại không được công nhận là chủ đầu tư 
?! Vậy, cơ quan nào phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do việc nhà đầu tư 
không được công nhận là chủ đầu tư, nên nhà đầu tư không thể hoàn thành các thủ tục 
đầu tư tiếp theo và vì vậy không thể triển khai thực hiện dự án, dẫn đến doanh nghiệp 
“bị chôn vốn”, thậm chí có nguy cơ bị phá sản ?!  
 1/- Các quy định pháp luật có liên quan: 

1.1)- Luật Nhà ở 2014: 
- Điểm b Khoản 2 Điều 22 (trước khi được sửa đổi, bổ sung tại điểm b Khoản 1 

Điều 75 Luật Đầu tư 2020) về việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương 
mại, quy định: “Chỉ định chủ đầu tư trong trường hợp nhà đầu có đủ điều kiện quy 
định tại Điều 21 của Luật này, có quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định của tại 
khoản 1 và khoản 4 Điều 23 của Luật này”.   

- Điểm c Khoản 2 Điều 22 Luật Nhà ở 2014 (được sửa đổi, bổ sung tại điểm c 
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”. 
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- Khoản 1 Điều 23 (trước khi được sửa đổi, bổ sung tại điểm c Khoản 1 Điều 75 
Luật Đầu tư 2020) quy định: “Sử dụng diện tích đất ở thuộc quyền sử dụng hợp pháp 
để xây dựng nhà ở thương mại”. 

- Khoản 1 Điều 23 (sau khi được sửa đổi, bổ sung tại điểm c Khoản 1 Điều 75 
Luật Đầu tư 2020) quy định nhà đầu tư phải “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”. 

- Khoản 4 Điều 23 quy định trường hợp nhà đầu tư “4. Nhận chuyển quyền sử 
dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai để xây dựng nhà ở thương mại”. 

1.2)- Luật Đất đai 2013: 
- Điểm b Khoản 1 Điều 169 Luật Đất đai cho phép “b) Tổ chức kinh tế (…) 

được nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua nhận chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất, trừ trường hợp quy định tại Điều 191 của Luật này”. 

- Khoản 2 Điều 191 Luật Đất đai quy định: “2. Tổ chức kinh tế không được 
nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 
dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ 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”. 

- Khoản 1 Điều 193 Luật Đất đai quy định điều kiện nhận quyền sử dụng đất 
nông nghiệp thì tổ chức kinh tế phải: “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”. 

1.3)- Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020: 
Điểm d Khoản 2 Điều 7 Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020 đã quy định 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”.  

1.4)- Luật Đầu tư 2020: 
- Điểm a Khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư quy định “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 “a) Nhà đầu tư có 
quyền sử dụng đất, trừ trường hợp Nhà nước 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 theo quy 
định của pháp luật và đất đai”. 

- Điểm c Khoản 2 và điểm a, điểm b Khoản 5 Điều 29 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 (Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký) quy định “cơ 
quan chấp thuận chủ trương đầu tư xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời 
chấp thuận nhà đầu tư” trong trường hợp “nhà đầu tư có quyền sử dụng đất là nhà 
đầu tư đang sử dụng đất do được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền 
sử dụng đất hoặc do nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai”, 
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hoặc trường hợp “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”.  

1.5)- Nghị định 99/2015/NĐ-CP: 
Khoản 2 Điều 18 Nghị định 99/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 

Điều 1 Nghị định 30/2021/NĐ-CP) quy định: 
“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”. 
2/- Kết quả nghiên cứu các quy định pháp luật (nêu trên):  
2.1)- Kết quả nghiên cứu các quy định của Luật Đất đai: 
(1) Luật Đất đai 2013 cho phép tổ chức kinh tế được nhận chuyển quyền sử 

dụng đất thông qua 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. Đối với trường hợp nhận chuyển 
quyền đất nông nghiệp thì phải có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền để thực hiện dự án.  

(2) Luật Đất đai 2013 sử dụng từ “đất” trong cụm từ “phân loại đất”, hoặc “tổ 
chức kinh tế được nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua nhận chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất”. Điều 10 Luật Đất đai “phân loại 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”.   

(3) Luật Đất đai 2013 không sử dụng cụm từ “đất ở hợp pháp”. Luật Đất đai 
2013 chỉ quy định công tác cấp “Giấy chứng nhận (sổ đỏ)” đối với thửa “đất ở” có đủ 
điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai. Có nghĩa là Luật Đất đai 2013 chỉ 
phân biệt thửa “đất ở” đã được cấp “sổ đỏ” và những thửa “đất ở” chưa được cấp “sổ 
đỏ”, chứ không hề quy định “đất ở hợp pháp”, hoặc “đất ở chưa/không hợp pháp” 
như quy định của Luật Nhà ở. Đến nay, ngành tài nguyên và môi trường đã cấp “sổ 
đỏ” cho hơn 98% tổng số thửa “đất ở” trong cả nước, nhưng không thể nói những 
thửa “đất ở” chưa được cấp “sổ đỏ” không phải là “đất ở hợp pháp”. Do vậy, Luật 
Nhà ở 2014 sử dụng cụm từ “đất ở hợp pháp” là không đồng bộ, không tương thích 
với phạm trù “đất ở” của Luật Đất đai 2013.  

Ví dụ: Một căn nhà ở điểm dân cư nông thôn từ nhiều đời nay, chủ nhà không có 
nhu cầu nên chưa xin cấp “sổ đỏ” thì không thể nói là không phải “đất ở hợp pháp”; 
hoặc một căn nhà tại đô thị trong khu dân cư ổn định, chủ nhà chưa xin cấp “sổ đỏ” vì 
chưa có tiền để đóng tiền sử dụng đất thì cũng không thể nói là không phải “đất ở hợp 
pháp”. 
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(4) Luật Đất đai 2013 phân loại đất đai thành 03 nhóm: Nhóm đất nông nghiệp; 
Nhóm đất phi nông nghiệp (trong đó có loại “đất ở”); Nhóm đất chưa sử dụng, nhưng 
không sử dụng cụm từ “các loại đất khác”, hoặc “đất ở hợp pháp và các loại đất 
khác”.   

2.2)- Kết quả nghiên cứu các quy định của Luật Nhà ở 2014 và Khoản 2 
Điều 18 Nghị định 99/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 1 Nghị 
định 30/2021/NĐ-CP): 

(1) Điểm b (cũ) Khoản 2 Điều 22 Luật Nhà ở 2014 (trước khi được sửa đổi, bổ 
sung tại điểm b Khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020) sử dụng cụm từ “có quyền sử 
dụng đất hợp pháp” là chuẩn và đồng bộ với quy định của Luật Đất đai 2013. Nhưng, 
khi sửa đổi, bổ sung Khoản 1 (mới) Điều 23 Luật Nhà ở 2014 thì sử dụng cụm từ “đất ở 
hợp pháp và các loại đất khác”, nên đã xảy ra “xung đột pháp luật” với Luật Đất đai.  

Hiệp hội nhận thấy, Luật Nhà ở sử dụng từ “và” trong cụm từ “đất ở hợp pháp 
và các loại đất khác” cũng là tác nhân gây ra “xung đột pháp luật” giữa quy định của 
Luật Nhà ở 2014 với Luật Đất đai 2013 như đã nêu trên đây. Nếu sử dụng từ “hoặc” 
trong cụm từ “đất ở hợp pháp hoặc các loại đất khác”, hoặc sử dụng từ “đất” thay thế 
cho cụm từ “đất ở hợp pháp và các loại đất khác”, thì đã không xảy ra “xung đột 
pháp luật” này, như ngay từ năm 2015, Hiệp hội đã báo cáo Bộ Xây dựng, đề nghị 
thay thế từ “đất ở”, hoặc cụm từ “đất ở hợp pháp và các loại đất khác” trong Luật 
Nhà ở, bằng từ “đất” để thống nhất với Luật Đất đai và Hiệp hội đã chứng minh bằng 
công thức sau đây: 

 
 
(2) Điểm b Khoản 2 Điều 22 Luật Nhà ở 2014 (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b 

Khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020) về lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở 
thương mại, dự án khu đô thị có nhà ở, thì “việc xác định chủ đầu tư theo quy định 
của Luật Xây dựng”, nhưng Khoản 2 Điều 18 Nghị định 99/2015/NĐ-CP lại quy định 
“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”, mà Khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư 
2020 và điểm c Khoản 2, Khoản 5 Điều 29 Nghị định 31/2021/NĐ-CP chỉ quy định thủ 
tục ban hành văn bản “chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà 
đầu tư”, chứ pháp luật về đầu tư không hề quy định việc ban hành “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”. 

(3) Lẽ ra, Khoản 2 Điều 18 Nghị định 99/2015/NĐ-CP chỉ nên quy định Sở Xây 
dựng thực hiện thủ tục “xác định nhà đầu tư đó làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở 
thương mại” sau khi đã có văn bản “chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp 
thuận nhà đầu tư”, thì mới thống nhất và đồng bộ với điểm d Khoản 2 Điều 7 Luật 
Xây dựng (sửa đổi) 2020 và Khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư 2020. 

(4) Hiệp hội nhận thấy, quy trình thủ tục đầu tư (cấp tỉnh) được pháp luật quy 
định như sau: 

- Bước 1: Sở Kế hoạch Đầu tư thực hiện thủ tục “chấp thuận chủ trương đầu tư 
đồng thời chấp thuận nhà đầu tư” theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư và 
điểm c Khoản 2, Khoản 5 Điều 29 Nghị định 31/2021/NĐ-CP.  

- Bước 2: Thực hiện thủ tục “xác định chủ đầu tư” theo quy định tại điểm c 
Khoản 2 Điều 22 Luật Nhà ở và điểm d Khoản 2 Điều 7 Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020.  

Đất ở hợp pháp + các loại đất khác = đất 
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Do vậy, quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định 99/2015/NĐ-CP (được sửa 
đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 30/2021/NĐ-CP) đã “vênh” và không 
thống nhất, không đồng bộ với các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư; với 
điểm c Khoản 2 Điều 22 Luật Nhà ở; với điểm d Khoản 2 Điều 7 Luật Xây dựng (sửa 
đổi) 2020 và điểm c Khoản 2 và Khoản 5 Điều 29 Nghị định 31/2021/NĐ-CP. 

2.3)- Kết quả nghiên cứu quy định của Luật Xây dựng:  
Điểm d Khoản 2 Điều 7 Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020 quy định “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”, 
đã đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ với quy định của Luật Đầu tư 2020.  

2.4)- Kết quả nghiên cứu các quy định của Luật Đầu tư 2020: 
(1) Khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư 2020 quy định 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 “nhà đầu tư có 
quyền sử dụng đất”, đã đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ với quy định của Luật Đất 
đai 2013.  

(2) Điểm a Khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư 2020 và điểm c Khoản 2, Khoản 5 
Điều 29 Nghị định 31/2021/NĐ-CP chỉ quy định thủ tục ban hành văn bản “chấp thuận 
chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư”, nhưng Khoản 2 Điều 18 
Nghị định 99/2015/NĐ-CP lại quy định “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”, nên không thống nhất và không đồng bộ với Luật Đầu tư.  

Việc triển khai thực hiện Khoản 2 Điều 18 Nghị định 99/2015/NĐ-CP trong thực 
tế sẽ gây khó khăn cho các địa phương. 

(3) Đối với trường hợp nhà đầu tư dự án nhà ở thương mại có quyền sử dụng 
“đất ở”, hoặc có “đất ở và các loại đất khác”, thì Sở Kế hoạch Đầu tư trình Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh ban hành văn bản “chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp 
thuận nhà đầu tư” theo quy định của pháp luật về đầu tư, nhưng Sở Kế hoạch Đầu tư 
không thể trình quyết định mà “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” theo 
quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định 99/2015/NĐ-CP, bởi lẽ pháp luật về đầu tư 
không quy định hình thức văn bản này.  

Đồng thời, Sở Xây dựng lại không phải là cơ quan thẩm định trình quyết định về 
chấp thuận chủ trương đầu tư, mà “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”, 
nên Sở Xây dựng sẽ không thể thực hiện được hình thức văn bản này.  

Lẽ ra, Khoản 2 Điều 18 Nghị định 99/2015/NĐ-CP chỉ nên quy định Sở Xây 
dựng thực hiện thủ tục “xác định nhà đầu tư đó làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở 
thương mại” sau khi đã có văn bản “chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp 
thuận nhà đầu tư”, thì mới thống nhất và đồng bộ với điểm d Khoản 2 Điều 7 Luật 
Xây dựng. 

Còn nếu muốn giảm bớt thủ tục hành chính, bớt nhiêu khê, thì phải tích hợp 
thủ tục này vào thời điểm Sở Kế hoạch Đầu tư thẩm định và trình văn bản “chấp thuận 
chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư”, thì phải quy định trong Nghị 
định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Nhưng, 
Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
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một số điều của Luật Đầu tư” lại không quy định về việc “trong quyết định chấp 
thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đó làm chủ đầu tư dự án 
xây dựng nhà ở thương mại”, nên Khoản 2 Điều 18 Nghị định 99/2015/NĐ-CP (được 
sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 30/2021/NĐ-CP) đã “vênh” với điểm c 
Khoản 2 và Khoản 5 Điều 29 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, và trên thực tế sẽ phát sinh 
“vướng mắc” tại Sở Xây dựng do không thể thực hiện được thủ tục “xác định chủ đầu 
tư dự án nhà ở thương mại”, đối với cả các trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng 
“đất ở”, hoặc có “đất ở và các loại đất khác”, sau khi đã có văn bản “chấp thuận chủ 
trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư”.  

(4) Đối với trường hợp nhà đầu tư dự án nhà ở thương mại có quyền sử dụng 
đất “các loại đất khác (không phải đất ở)” đã được tạo lập hợp pháp, thì theo quy 
định tại Điểm a Khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư 2020 và điểm c Khoản 2, Khoản 5 Điều 
29 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, Sở Kế hoạch Đầu tư vẫn trình Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh ban hành văn bản “chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà 
đầu tư” nếu đáp ứng các tiêu chí theo quy định của pháp luật về đầu tư. 

Nhưng, sau khi đã có văn bản “chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp 
thuận nhà đầu tư”, thì nhà đầu tư lại không được công nhận chủ đầu tư, do Khoản 2 
Điều 18 Nghị định 99/2015/NĐ-CP không quy định xử lý các trường hợp này và vì vậy 
sẽ “ách tắc” thủ tục xác định chủ đầu tư dự án đối với tất cả các trường hợp nhà 
đầu tư có các loại đất khác (không phải đất ở) dù phù hợp với quy hoạch. 

3/- Kiến nghị: 
3.1)- Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 18 Nghị định 99/2015/NĐ-CP 

(được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 30/2021/NĐ-CP): 
Mặc dù Nghị định số 30/2021/NĐ-CP mới vừa được ban hành và có hiệu lực kể 

từ ngày 26/03/2021, nhưng do các bất cập, vướng mắc, có dấu hiệu “xung đột pháp 
luật” như đã nêu trên, nên Hiệp hội khẩn thiết đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem 
xét lại và đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau:  

(1) Trước mắt, để “chữa cháy”, Hiệp hội đề nghị xem xét 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 đất các loại đất khác (không phải đất ở)” vào cuối Điểm b 
Khoản 2 Điều 18 Nghị định 99/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 1 
Nghị định 30/2021/NĐ-CP), để phạm vi điều chỉnh của Điều 18 Nghị định 
99/2015/NĐ-CP phủ kín các đối tượng, bao gồm cả các trường hợp nhà đầu tư “có 
quyền sử dụng đất các loại đất khác (không phải đất ở)”, đảm bảo tính thống nhất, 
tính đồng bộ, phù hợp với các quy định của Luật Đất đai 2013, Luật Đầu tư 2020, Luật 
Xây dựng (sửa đổi) 2020 và không để phát sinh “vướng mắc, ách tắc” trong công tác 
thực thi pháp luật, áp dụng pháp luật.   

(2) Hiệp hội đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung đoạn mở đầu của Khoản 2 Điều 
18 Nghị định 99/2015/NĐ-CP, về xác định chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương 
mại, theo hướng thực hiện đúng quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 7 Luật Xây dựng 
(sửa đổi) 2020 quy định “chủ đầu tư là nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền chấp thuận”. 

Do vậy, Hiệp hội đề nghị sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 18 Nghị định 
99/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 30/2021/NĐ-
CP), như sau: 
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“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 nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư 
đồng thời xác định với chấp thuận nhà đầu tư thì 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, 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 đất các loại đất khác (không phải 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”. 

3.2)- Kiến nghị xem xét sửa đổi, bổ sung một số Văn bản Luật: 
Hiệp hội đề nghị Chính phủ, Quốc hội xem xét ban hành mới Luật Nhà ở, Luật 

Xây dựng, Luật Kinh doanh bất động sản trong năm 2021 và rà soát để có thể ban 
hành mới Luật Đất đai vào khoảng năm 2022-2023, để thể chế hóa đường lối, chủ 
trương của Đảng đã được xác lập tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đảm bảo 
tính thống nhất, tính hệ thống, tính đồng bộ của các văn bản pháp luật. 

Trân trọng kính trình! 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Văn phòng Chính phủ;  
  Bộ Tư pháp;Bộ Kế hoạch và Đầu tư;  
  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 
 


