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    Kính gửi:Bộ Xây dựng 
        

Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA)rất hoan nghênh ý kiến của 
Ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại Hội nghị 
triển khai công tác Bộ Xây dựng ngày 22/04/2021 chỉ đạo: “Không được chủ quan, phải chủ 
động theo dõi, bám sát, nắm chặt chẽ diễn biến tình hình thị trường bất động sản và kịp thời 
đề xuất các giải pháp về cân đối nguồn cung, minh bạch thông tin quy hoạch, tháo gỡ khó 
khăn về vốn, đất đai, thủ tục hành chính…, đảm bảo thị trường bất động sản phát triển một 
cách ổn định và bền vững. Không cầu toàn, phải quyết liệt, chủ động sửa đổi ngay các văn 
bản quy phạm pháp luật có vướng mắc, cản trở sự phát triển, không phù hợp thực tiễn, kể 
cả các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành”. 

Hiệp hội kiếnnghị Bộ Xây dựng khẩn trương,quyết liệt, chủ động đề xuất Chính phủ 
xem xétsửa đổi ngay một số quy địnhbất cập của Nghị định 30/2021/NĐ-CP và Nghị định 
49/2021/NĐ-CP, để tháo gỡ “ách tắc” đối với tất cả các dự án nhà ở thương mại vàtất cả 
các dự án nhà ở xã hội, để tăng nguồn cung dự án, tăng nguồn cung sản phẩm nhà ở, nhằm 
kéo giảm giá nhà đang rất cao hiện nay, góp phần “bình ổn thị trường bất động sản khi có 
biến động” như thực tế đang diễn ra trong thời gian gần đây, để định hướng phát triển thị 
trường bất động sản minh bạch, lành mạnh, ổn định và bền vững, như sau: 

1/- Đề nghị Bộ Xây dựng trình Chính phủ xem xét 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) xác định chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, đối với các 
trường hợp nhà đầu tư đã có quyền sử dụng đất các loại đất khác (không phải đất 
ở)phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển đô thị, nhà ở:  

1.1)- Lý do đề xuất: 
(1)Do Khoản 2 Điều 18 Nghị định 99/2015/NĐ-CP chỉ xác định chủ đầu tư dự 

án nhà ở thương mại, khu đô thị có nhà ở, đã có quyền sử dụng“đất ở” (có 100% đất 
ở), hoặc đã có “đất ở và các loại đất khác”(có các loại đất khác “dính” với đất ở), 
nhưng lạikhông công nhận chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, khu đô thị có nhà ở, 
đối với các trường hợp nhà đầu tư đãcó quyền sử dụngđất nông nghiệp, hoặcđã có đất 
phi nông nghiệp (không phải đất ở). Trong lúc Luật Đất đai 2013 và Luật Đầu tư 2020 
cho phép tổ chức kinh tế (nhà đầu tư) “có quyền sử dụng đất” thông qua nhận chuyển 
nhượng quyền sử dụng “đất” phù hợp với quy hoạch để thực hiện dự án đầu tư, thì 
được cơ quan có thẩm quyền có văn bản “chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời 
công nhận nhà đầu tư”. 

(2) DoKhoản 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“trong quyết địnhchấp thuận chủ 
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trương đầu tư đồng thời xác định nhà đầu tư đó làm chủ đầu tưdự án xây dựng nhà ở 
thương mại”.Nhưng quy định nàykhông phù hợp và không thống nhất với điểm c 
Khoản 2 và Khoản 5 Điều 29 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, vì điểm c Khoản 2 và Khoản 5 
Điều 29 Nghị định 31/2021/NĐ-CP chỉ quy định “cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư 
xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư”và không có 
hình thức văn bản“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”. 

1.2)- Kiến nghị: 
(1) 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 cuốiĐiểm b Khoản 2 Điều 18 
Nghị định 99/2015/NĐ-CP, 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 đất các loại đất khác (không phải đất ở)”. 

(2) Căn cứ điểm d Khoản 2 Điều 7Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020 quy định“chủ 
đầu tư là nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận”, Hiệp hội đề 
nghị Bộ Xây dựng trình Chính phủxem 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 đúng quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 7Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020 
và thống nhất với Khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư 2020 quy định“chủ đầu tư là nhà đầu 
tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận”, 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 
địnhnhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyềnchấp thuận chủ trương đầu tư 
đồng thời xác địnhvới chấp thuận nhà đầu tư thìnhà đầu tư đó làm chủ đầu tư dự án xây 
dựng nhà ở thương mại”. 

2/- Đề nghị Bộ Xây dựng trình Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung điểm b 
Khoản 2 Điều 8Nghị định số 100/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 7 
Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP) về xác định chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở 
xã hội: 

2.1)- Lý do đề xuất: 

Việc xác định chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội cũng bị “ách tắc, vướng mắc” tương 
tự như dự án nhà ở thương mại, do điểm bKhoản 2 Điều 8 Nghị định 100/2015/NĐ-CP 
(được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP)quy định “trong 
văn bảnchấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời xác định nhà đầu tư đó làm chủ đầu 
tưdự án xây dựng nhà ở xã hội”.Nhưng quy định nàykhông phù hợp và không thống 
nhất với điểm c Khoản 2 và Khoản 5 Điều 29 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, vì điểm c 
Khoản 2 và Khoản 5 Điều 29 Nghị định 31/2021/NĐ-CP chỉ quy định “cơ quan chấp 
thuận chủ trương đầu tư xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận 
nhà đầu tư”và không có hình thức văn bản“trong văn bản chấp thuận chủ trương đầu 
tư đồng thời xác định nhà đầu tư đó làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội”. 
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2.2)- Kiến nghị: 
Căn cứ điểm d Khoản 2 Điều 7Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020 quy định“chủ đầu 

tư là nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận”, Hiệp hội đề nghị 
Bộ Xây dựng trình Chính phủxem xét sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 8Nghị định 
số 100/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 
49/2021/NĐ-CP) về xác định chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội,theo đúng quy 
định tại điểm d Khoản 2 Điều 7Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020 và thống nhất với Khoản 4 
Điều 29 Luật Đầu tư 2020 quy định“chủ đầu tư là nhà đầu tư được cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền chấp thuận”, như sau: 

“b) Đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều 57 Luật Nhà ở thì thực 
hiện theo quy định của pháp luật đầu tư. Nhà đầu tư đăng ký làm chủ đầu tư dự án nhà ở 
xã hội phải đáp ứng điều kiện có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của 
pháp luật kinh doanh bất động sản và trongnhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời xác địnhvới chấp thuận nhà đầu tư, thì 
nhà đầu tư đó làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội”.  

Trân trọng kính trình! 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Văn phòng Chính phủ; Bộ Tư pháp; 
  Bộ Kế hoạch Đầu tư;  
  Bộ Tài nguyên Môi trường; 
- Ban Chấp hành Hiệp hội; 
- Qúy vị Hội viên; 
- Lưu VP. 
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