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              Kính gửi: - Bộ Xây dựng 
                                         

Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) cảm ơn Bộ Xây dựng đã 
nhanh chóng có Văn bản số 1045/BXD-QLN ngày 31/03/2021 phúc đáp Văn bản số 
26/2021/CV-HoREA ngày 29/03/2021“V/v Hiệp hội rất quan ngại sẽ “ách tắc” tất cả dự 
án nhà ở chỉ có quyền sử dụng đất nông nghiệp, hoặc đất phi nông nghiệp không có đất 
ở, do Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ 
không quy định thủ tục lựa chọn chủ đầu tư đối với các trường hợp này” (đính kèm). 

Tại Văn bản số 1045/BXD-QLN ngày 31/03/2021, Bộ Xây dựng khẳng định: “Đối 
chiếu với quy định của Luật Nhà ở 2014 và Luật Đầu tư 2020 thì kiến nghị của Hiệp hội đề 
nghị bổ sung thêm trường hợp nhà đầu tư chỉ cần có quyền sử dụng đất không phải là đất ở 
cũng được chấp thuận làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại là không phù hợp 
với quy định của 02 đạo luật này và cũng không phù hợp với quy định của Luật Đất đai 
2013 (Điều 118 của Luật Đất đai 2013 đã quy định trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở để 
bán hoặc cho thuê, cho thuê mua thuộc trường hợp phải thực hiện đấu giá quyền sử dụng 
đất). Do vậy, Bộ Xây dựng ghi nhận kiến nghị nêu trên của Hiệp hội bất động sản TP. Hồ 
Chí Minh để tiếp tục nghiên cứu, đánh giá trong quá trình xây dựng và đề xuất với các cơ 
quan có thẩm quyền khi sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013 và Luật Nhà ở 2014”.  

Sau khi nghiên cứu Văn bản số 1045/BXD-QLN của Bộ Xây dựng, Hiệp hội xin 
được phúc đáp như sau: 

(1) Trước hết, Hiệp hội tán thành và cảm ơn “Bộ Xây dựng ghi nhận kiến nghị nêu 
trên của Hiệp hội bất động sản TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục nghiên cứu, đánh giá trong 
quá trình xây dựng và đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền khi sửa đổi, bổ sung Luật 
Đất đai 2013 và Luật Nhà ở 2014”. 

(2) Sau khi nghiên cứu Văn bản số 1045/BXD-QLN của Bộ Xây dựng, Hiệp hội 
nhận thấy, Bộ Xây dựng với chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực xây dựng, nhà ở 
và thị trường bất động sản, đồng thời là Phó Trưởng ban Thường trực “Ban Chỉ đạo Trung 
ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản”, nên có trách nhiệm đề xuất quy 
định cơ chế xác định chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, dự án khu đô thị có nhà ở, đối 
với trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất các loại đất khác (không phải đất ở), 
là các dự án chỉ có đất nông nghiệp “thuần”, hoặc đất phi nông nghiệp “thuần”, như Hiệp 
hội đã có ý kiến đề xuất tại Văn bản số 28/2021/CV-HoREA ngày 02/04/2021 (đính kèm). 

(3) Hiệp hội nhận thấy, Văn bản số 1045/BXD-QLN của Bộ Xây dựng đã không 
đúng khi cho rằng: “Đối chiếu với quy định của Luật Nhà ở 2014 và Luật Đầu tư 2020 thì 
kiến nghị của Hiệp hội đề nghị bổ sung thêm trường hợp nhà đầu tư chỉ cần có quyền sử 
dụng đất không phải là đất ở cũng được chấp thuận làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở 
thương mại là không phù hợp với quy định của 02 đạo luật này và cũng không phù hợp 
với quy định của Luật Đất đai 2013 (Điều 118 của Luật Đất đai 2013 đã quy định trường 
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hợp đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê, cho thuê mua thuộc trường hợp phải 
thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất)”.  

Hiệp hội nhận thức rằng, nhà đầu tư đã tạo lập quỹ đất dự án nhà ở theo đúng 
quy định của Luật Đất đai và đảm bảo được tiêu chí “nhà đầu tư có quyền sử dụng 
đất” theo đúng quy định của Luật Đầu tư, có đầy đủ tính hợp pháp, đã bỏ ra chi phí 
rất lớn để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các loại đất này. Nếu 
không được công nhận là chủ đầu tư dự án, thì không thể thực hiện các thủ tục đầu 
tư tiếp theo và không thể triển khai thực hiện dự án, doanh nghiệp “bị chôn vốn”, có 
nguy cơ bị phá sản, thì thiệt hại này, cơ quan nào phải chịu trách nhiệm?! 

(4) Văn bản số 1045/BXD-QLN của Bộ Xây dựng cũng chưa đúng, chưa phù hợp 
với các quy định pháp luật, khi cho rằng kiến nghị của Hiệp hội:“cũng không phù hợp 
với quy định của Luật Đất đai 2013 (Điều 118 của Luật Đất đai 2013 đã quy định trường 
hợp đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê, cho thuê mua thuộc trường hợp phải 
thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất)”.  

Bởi lẽ, Điều 118 của Luật Đất đai 2013 quy định “các trường hợp đấu giá quyền sử 
dụng đất và các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất” được áp dụng đối với các 
diện tích đất do Nhà nước quản lý. Bên cạnh đó, Luật Đất đai còn quy định điều kiện để tổ 
chức đấu giá quyền sử dụng đất 

Hiệp hội đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu thêm cả Điều 119 Luật Đất đai 2013 
quy định tổ chức đấu giá phải đảm bảo các điều kiện, trong đó tại điểm b Khoản 1 Điều 
119 quy định điều kiện “b) Đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với 
đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước”.  

Do vậy, Nhà nước chỉ tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đối với diện 
tích đất do nhà nước quản lý, nếu là đất có tài sản gắn liền với đất thì tài sản đó phải 
thuộc sở hữu nhà nước. Còn đối với các trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất 
hợp pháp (thuộc quyền sử dụng đất của tư nhân), có cả quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất và diện tích đất đó phù hợp với quy hoạch để làm nhà ở, khu đô thị và không 
thuộc các trường hợp thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai, thì không thuộc trường 
hợp đấu giá quyền sử dụng đất như ý kiến của Bộ Xây dựng.  

Đồng thời, Điều 61 và Điều 62 Luật Đất đai cũng đã quy định rõ các trường hợp 
“thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh”, hoặc “thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã 
hội vì lợi ích quốc gia, công cộng”, chứ không thu hồi đất tràn lan, gây xáo trộn xã hội.  

Thống nhất với quy định của Luật Đất đai, nên Khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư 2020 
quy định “cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với 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; 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…” và điểm a Khoản 5 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 
quy định: “a) 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 và tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị chấp 
thuận chủ trương đầu tư, khu vực đất do nhà đầu tư đang sử dụng 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 đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua, trừ 
trường hợp đang sử dụng đất do được gia hạn hoạt động dự án đầu tư theo quy định tại 
khoản 6 Điều 27 của Nghị định này”. 
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(5) Hiệp hội nhận thấy, Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 
30/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
99/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở” (có 
hiệu lực từ ngày ký), nhưng 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, nên Hiệp hội đã có Văn bản số 28/2021/CV-HoREA ngày 02/04/2021 
“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”. 

Hiệp hội đề nghị Bộ Xây dựng quan tâm xem xét các kiến nghị của Hiệp hội tại 
Văn bản số 28/2021/CV-HoREA, để xây dựng và hoàn thiện lại nội dung 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), để tạo điều kiện cho các trường hợp nhà đầu tư có các loại đất 
khác (không phải đất ở) phù hợp với quy hoạch, hoàn thành được các thủ tục đầu tư và 
có thể triển khai thực hiện các dự án nhà ở thương mại, dự án khu đô thị có nhà ở. 

Trân trọng kính chào! 
 
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. 
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