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                                          Kính gửi: - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
 - Sở Quy hoạch và Kiến trúc 

Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) đã nhận được Văn bản số 
7268/VP-ĐT ngày 26/08/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, truyền đạt ý kiến 
chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Võ Văn Hoan “Về nội dung bất cập giữa 
Luật Quy hoạch đô thị và Luật Đầu tư”, theo Báo cáo của Sở Quy hoạch và Kiến trúc tại Văn 
bản số 2764/SQHKT-QLTHQH-PC ngày 10/08/2020 “Về những bất cập giữa Luật Quy hoạch 
đô thị và Luật Đầu tư trong việc xác định chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở thương mại”.

Hiệp hội nhận thấy trong hơn 01 năm qua, Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Xây dựng 
đã có nhiều Văn bản xem xét về việc xác lập “Quy trình đầu tư xây dựng” đối với các dự án 
nhà ở thương mại có quỹ đất hỗn hợp, phải chuyển mục đích sử dụng đất, phải thực hiện thủ 
tục “Quyết định chủ trương đầu tư” theo quy định của Luật Đầu tư 2014 (Phụ lục đính kèm). 

Sau khi nghiên cứu, Hiệp hội có ý kiến, như sau:

1/- Kể từ ngày 01/01/2021, không còn “những bất cập giữa Luật Quy hoạch đô thị và 
Luật Đầu tư”, như Báo cáo số 2764/SQHKT-QLTHQH-PC của Sở Quy hoạch Kiến trúc:

Hiệp hội nhận thấy, Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 9 đã ban hành Luật Đầu tư 2020 và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 2020, kết hợp sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Nhà ở, Luật Bảo vệ môi trường, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021, nên không 
còn các bất cập như Báo cáo số 2764/SQHKT-QLTHQH-PC của Sở Quy hoạch Kiến trúc.

Sở Quy hoạch Kiến trúc cũng thừa nhận: “Như vậy, theo quy định của Luật Đầu tư 
năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2014 nêu trên thì 
Nhà đầu tư được chấp thuận thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật 
Đầu tư năm 2020 chính là Chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở theo quy định tại Điểm c Khoản 
2 Điều 22 Luật Nhà ở (…) và là chủ thể tổ chức lập và trình cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt quy hoạch theo quy định tại Khoản 7 Điều 19 Luật Quy hoạch đô thị (…) Đồng thời quy 
định về sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại (…) cũng được sửa đổi bởi Điểm c, 
Khoản 1, Điều 75 Luật Đầu tư năm 2020: “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”. Do đó, với quy định nêu trên thì vướng mắc về khái niệm “Nhà đầu tư” theo quy định 
của Luật Đầu tư và “Chủ đầu tư” theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị đã được tháo gỡ 
và có cơ sở triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (…) ngay sau khi Nhà đầu tư được 
chấp thuận chủ trương đầu tư. Hiện nay, Luật Đầu tư năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Xây dựng đã được Quốc hội thông qua, tuy nhiên, các Luật này có hiệu lực 
để triển khai thực hiện từ ngày 01/01/2021”.
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2/- Bất cập là từ nay đến ngày 31/12/2020, Sở Quy hoạch Kiến trúc có thể không 
nhận giải quyết hồ sơ đề xuất quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của “nhà đầu tư”, mặc dù đã 
có “Quyết định chủ trương đầu tư” của Ủy ban nhân dân thành phố, dẫn đến 126 dự án 
nhà ở thương mại có quỹ đất hỗn hợp trên địa bàn thành phố có thể tiếp tục bị “ách tắc”:

2.1)- Ý kiến của Sở Quy hoạch Kiến trúc:

Tại Văn bản 2764/SQHKT-QLTHQH-PC, Sở Quy hoạch Kiến trúc nêu ý kiến: “Hiện 
nay, Luật Đầu tư năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng đã được 
Quốc hội thông qua, tuy nhiên, các Luật này có hiệu lực để triển khai thực hiện từ ngày 
01/01/2021”.

2.2)- Nhận xét: 

(1) Hiệp hội nhận thấy, Sở Quy hoạch Kiến trúc có hàm ý, trong thời gian từ nay đến 
ngày 31/12/2020, thì vẫn phải thực hiện theo các quy định của Luật Quy hoạch đô thị 
2009, Luật Đầu tư 2014, Luật Nhà ở 2014. Có nghĩa là, Sở Quy hoạch Kiến trúc vẫn không 
nhận và không giải quyết hồ sơ của “nhà đầu tư” đề xuất quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, mặc 
dù đã có “Quyết định chủ trương đầu tư” của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, vì 
Quyết định này ghi tên “nhà đầu tư”, chứ không phải “chủ đầu tư”. 

(2) Với Văn bản số 2764/SQHKT-QLTHQH-PC của Sở Quy hoạch Kiến trúc, đã thể 
hiện Sở Quy hoạch Kiến trúc không phải là Cơ quan đề xuất thực hiện “Bước 2: Lập quy 
hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500”, sau “Bước 1: Lập thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư”, trong quy 
trình đầu tư xây dựng gồm 04 bước theo Báo cáo tổng hợp, đề xuất của Sở Xây dựng. Nếu Ủy 
ban nhân dân thành phố có chỉ đạo, thì Sở Quy hoạch Kiến trúc chấp hành và thực hiện.

(3) Sở Quy hoạch Kiến trúc chỉ báo cáo thực trạng tình hình và “trình Ủy ban nhân 
dân thành phố xem xét, quyết định” về những bất cập giữa Luật Quy hoạch đô thị và Luật Đầu 
tư trong việc xác định chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở thương mại. Nhưng, Sở Quy hoạch 
Kiến trúc không nêu chính kiến, cũng không đề xuất giải pháp để xử lý các bất cập trên. 

(4) Do Luật Đầu tư 2020 và Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020 có hiệu lực kể từ ngày 
01/01/2021, nên rất cần thiết phải sớm ban hành Quy trình đầu tư xây dựng đối với dự án 
nhà ở thương mại, để vừa tháo gỡ “ách tắc” cho 126 dự án nhà ở thương mại trong thời gian 
qua, vừa phù hợp với các quy định của Luật Đầu tư 2020 và Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020.

2.3)- Kiến nghị:

Từ nay đến ngày 31/12/2020, để giải quyết hồ sơ đề xuất quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 
của các dự án nhà ở thương mại, mà “nhà đầu tư” đã có “Quyết định chủ trương đầu tư”, 
Hiệp hội đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố có Văn bản chỉ đạo Sở Quy hoạch Kiến trúc 
thực hiện “Bước 2: Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc thỏa thuận quy hoạch tổng mặt 
bằng phương án kiến trúc công trình theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị”, sau khi “nhà 
đầu tư” đã thực hiện xong “Bước 1: Lập thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư theo quy định 
của Luật Đầu tư”, theo quy trình đầu tư xây dựng, gồm “04 bước” do Sở Xây dựng tổng hợp, 
đề xuất.

3/- Quy trình đầu tư xây dựng đối với dự án nhà ở thương mại:

3.1)- Quy trình đầu tư xây dựng gồm “04 bước” do Sở Xây dựng tổng hợp, đề xuất:

Sở Xây dựng đã có Văn bản 5290/SXD-PTĐT ngày 20/05/2020 “V/v hoàn thiện quy 
trình thực hiện dự án nhà ở thương mại theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Nhà ở”, đề 
xuất quy trình: 
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“Gồm 04 bước như sau: 

Bước 1: Lập thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Bước 2: (Trong trường hợp được Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận 
theo Công văn số 2837/VP-ĐT ngày 08/04/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố): 
Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc thỏa thuận quy hoạch tổng mặt bằng phương án kiến 
trúc công trình theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị.

Bước 3: Lập thủ tục giao thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật 
Đất đai.

Bước 4: Nhà đầu tư được thực hiện song song các thủ tục để rút ngắn thời gian; Chỉ 
khi nhà đầu tư nộp tiền sử dụng đất và hoàn tất nghĩa vụ tài chính, các thủ tục còn lại sẽ 
được ký thông qua theo quy định, bao gồm: (i) Xác định nghĩa vụ tài chính, nộp tiền sử dụng 
đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; (ii) Công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư; 
(iii) Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, cấp Giấy phép xây dựng theo quy định tại Nghị 
định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ”.

3.2)- Nhận xét:

(1) Sở Xây dựng đề xuất “Bước 3: Nhà đầu tư được thực hiện song song các thủ tục 
để rút ngắn thời gian; Chỉ khi nhà đầu tư nộp tiền sử dụng đất và hoàn tất nghĩa vụ tài 
chính, các thủ tục còn lại sẽ được ký thông qua theo quy định”. Hiệp hội nhận thấy đề xuất 
này không phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và cũng không phù hợp với thực tiễn.

(2) Hiệp hội nhận thấy, nhà đầu tư không thể “thực hiện song song các thủ tục để rút 
ngắn thời gian”, vì theo Sở Xây dựng, trước hết nhà đầu tư phải “nộp tiền sử dụng đất và 
hoàn tất nghĩa vụ tài chính”, thì “các thủ tục còn lại sẽ được ký thông qua theo quy định”. 
Thực chất, nhà đầu tư vẫn phải thực hiện tuần tự các thủ tục hành chính.

(3) Hiệp hội nhận thấy, Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản chỉ quy định chủ 
đầu tư dự án nhà ở thương mại phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, nộp tiền 
sử dụng đất, trong 02 trường hợp: (i) Trước khi bán nền nhà, bán nhà đã xây dựng, hoặc bán 
nhà hình thành trong tương lai; (ii) Trước khi lập thủ tục cấp “sổ đỏ” dự án.

(4) Hiệp hội nhận thấy, Luật Xây dựng cũng không quy định chủ đầu tư dự án nhà ở 
thương mại phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, nộp tiền sử dụng đất, trước 
khi khởi công xây dựng các công trình của dự án.

(5) Hiệp hội nhận thấy, sau khi đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và doanh nghiệp đã 
được giao thuê đất, thì đã đủ điều kiện để được cấp Giấy phép xây dựng và được công nhận 
chủ đầu tư dự án (Chưa kể, 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”).

(6) Hiệp hội nhận thấy, tại Bước 3, có thể thực hiện song song và nối tiếp liên tục các 
thủ tục hành chính, như: (i) Lập thủ tục giao thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; (ii) Công 
nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư; (iii) Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, cấp Giấy 
phép xây dựng và được khởi công xây dựng công trình; (iv) Xác định nghĩa vụ tài chính, nộp 
tiền sử dụng đất (Ghi chú: Xác định tiền sử dụng đất dự án là thủ tục hành chính mất nhiều 
thời gian nhất, khoảng 2-3 năm, hoặc có thể lâu hơn). 

(7) Bước 4 chỉ còn thực hiện thủ tục “cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”, vì chủ 
đầu tư cũng phải mất nhiều thời gian (khoảng trên dưới 2 năm) để thi công xây dựng hoàn 
thành hệ thống hạ tầng và các công trình, thì mới đủ điều kiện được cấp “sổ đỏ” dự án.
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3.3)- Kiến nghị:

Hiệp hội đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, sớm ban hành “Quy trình đầu 
tư xây dựng đối với dự án nhà ở thương mại”, gồm 04 bước, như sau: 

Bước 1: Lập thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư (Ghi 
chú: Từ ngày 01/01/2021, gọi là thủ tục “chấp thuận chủ trương đầu tư”).

Bước 2: Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc thỏa thuận quy hoạch tổng mặt bằng 
phương án kiến trúc công trình theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị.

Bước 3: Thực hiện song song và nối tiếp liên tục các thủ tục hành chính sau đây: Lập 
thủ tục giao thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; Công 
nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư; Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, cấp Giấy phép 
xây dựng và được khởi công xây dựng công trình, theo quy định tại Nghị định số 
59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ; Xác định nghĩa vụ tài chính, nộp tiền sử 
dụng đất (Ghi chú: Từ ngày 01/01/2021, bỏ thủ tục thẩm định thiết kế kỹ thuật, mà lồng ghép 
trong thủ tục cấp Giấy phép xây dựng).

Bước 4: Lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch Đầu tư; 
  Sở Tài nguyên Môi trường; Sở Tư pháp;
  Sở Tài chính; Cục Thuế; 
- Ban Chấp hành HH; Quý vị Hội viên;
- Lưu VT.

 

TM. BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI
CHỦ TỊCH

Lê Hoàng Châu
ĐTDĐ: 090 381 1069

Email: lehoangchau68@gmail.com
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PHỤ LỤC

Kèm theo Văn bản số 87/2020/CV-HoREA ngày 29/08/2020

1/- Luật Đầu tư 2020, Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020 sẽ tháo gỡ được các “ách tắc” 
về đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại có quỹ đất hỗn hợp: 

1.1)- Mặt tích cực:

Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) rất hoan nghênh Quốc hội 
Khóa XIV đã thông qua nhiều dự án Luật quan trọng tại kỳ họp thứ 9. Đặc biệt, Luật Đầu tư 
2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 2020, có hiệu lực kể từ ngày 
01/01/2021, kết hợp sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở, Luật Bảo vệ môi trường, giải 
quyết được các vướng mắc, chồng chéo, “xung đột” của một số khái niệm, quy phạm pháp 
luật; đảm bảo được tính hệ thống, tính đồng bộ và tính liên thông của các quy định pháp luật, sẽ 
tháo gỡ ách tắc cho hàng trăm dự án nhà ở, như sau: 

(1) Giải quyết được vướng mắc về khái niệm “nhà đầu tư” của Luật Đầu tư với khái 
niệm “chủ đầu tư” của Luật Nhà ở, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng, theo quy định tại 
điểm c Khoản 2 Điều 22 Luật Nhà ở và điểm d Khoản 2 Điều 7 Luật Xây dựng (vừa được sửa 
đổi, bổ sung): “chủ đầu tư là nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận”. 

(2) Giải quyết được vướng mắc về chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp 
thuận nhà đầu tư không thông qua đấu giá, đấu thầu, đối với dự án có quỹ đất hỗn hợp, 
theo quy định tại điểm a và điểm b Khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư 2020: “4. Đối với dự án đầu 
tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, 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 các trường hợp sau đây: a) Nhà đầu tư có quyền sử dụng đất 
(…); 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”.

(3) Giải quyết được vướng mắc về quy định dự án nhà ở phải có 100% “đất ở hợp 
pháp” thì mới được chỉ định “chủ đầu tư”, theo quy định tại Điều 23 Luật Nhà ở (vừa được 
sửa đổi bổ sung), trong đó, Khoản 1 quy định: “1. 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”.

(4) Giải quyết được bất cập trước đây, quy định phải lập “Báo cáo khả thi đánh giá 
tác động môi trường” khi thực hiện thủ tục “Quyết định chủ trương đầu tư”. Nay, Điều 33 
Luật Đầu tư 2020 và Khoản 2 Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường (vừa được sửa đổi bổ sung), 
quy định chỉ phải có “đánh giá sơ bộ tác động môi trường” khi thực hiện thủ tục “Chấp thuận 
chủ trương đầu tư”, khắc phục được quy định vừa có tính hình thức, vừa mất thời gian và gây 
tốn kém không cần thiết cho chủ đầu tư dự án.    

(5) Luật Đầu tư 2020 và Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020, sẽ chuẩn hóa quy trình thủ tục 
đầu tư xây dựng đối với các dự án nhà ở thương mại trong thời gian tới. 

1.2)- Một số vướng mắc về giải quyết thủ tục đầu tư xây dựng đối với các dự án nhà ở 
thương mại từ nay đến ngày 31/12/2020:

- Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 và chỉ cho phép “Quy 
định tại Khoản 3 Điều 75 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/09/2020”, mà Khoản 3 
Điều 75 của Luật Đầu tư quy định “Sửa đổi, bổ sung một số điểm của khoản 2 Điều 25 của 
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Luật Bảo vệ môi trường”, chỉ yêu cầu có “đánh giá sơ bộ tác động môi trường” khi lập thủ tục 
“chấp thuận chủ trương đầu tư”, hoặc “để cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”. 

- Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và cho phép “Các quy 
định sau đây của Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2020”, như: (i) Về thẩm 
quyền thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng của người quyết định đầu tư; (ii) 
Về miễn giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây 
dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đủ điều kiện 
phê duyệt thiết kế xây dựng…

Như vậy, từ nay đến cuối năm 2020, nếu các Sở Xây dựng (hoặc Sở Quy hoạch Kiến 
trúc) áp dụng “máy móc” các quy định của Luật Đầu tư 2014, Luật Xây dựng 2014, Luật Nhà 
ở 2014, Luật Quy hoạch đô thị 2009, thì các “nhà đầu tư” các dự án nhà ở thương mại đã có 
“Quyết định chủ trương đầu tư”, vẫn sẽ tiếp tục bị “ách tắc” ở khâu trình duyệt quy hoạch 
chi tiết tỷ lệ 1/500, do không phải là “chủ đầu tư”, dẫn đến nhiều hệ quả tiêu cực, như sau:

(1) Các doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại (nêu trên) không thể 
thực hiện được các thủ tục đầu tư xây dựng, nên phải tiếp tục đương đầu với khó khăn chồng 
chất, bị đọng vốn, bị tăng chi phí đầu tư, bị mất cơ hội kinh doanh, bên cạnh khó khăn do đại 
dịch CoViD-19. 

(2) Thị trường bất động sản tiếp tục khó khăn do tác động rất lớn của đại dịch CoViD-
19, vừa bị sụt giảm nguồn cung dự án nhà ở, dẫn đến sụt giảm mạnh số lượng nhà ở, kéo theo 
giá nhà tăng.

(3) Nguồn cung nhà ở bị sụt giảm, giá nhà tăng, làm cho người mua nhà càng khó có cơ 
hội tạo lập nhà ở.

(4) Lĩnh vực bất động sản bị sụt giảm nguồn lực đóng góp vào tăng trưởng GRDP của 
thành phố và GDP cả nước, đi đôi với nguồn thu ngân sách nhà nước bị sụt giảm.

2/- Tóm tắt các Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và các Văn bản đề 
xuất của các Sở chức năng:

2.1)- Các Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố:

(1) Văn bản 574/TB-VP ngày 30/08/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố 
“Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Võ Văn Hoan tại buổi họp 
về giải quyết các khó khăn vướng mắc của Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Sở Tài 
nguyên và Môi trường”.

(2) Văn bản 708/TB-VP ngày 16/10/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố 
“Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Võ Văn Hoan tại buổi họp 
về giải quyết các khó khăn vướng mắc của Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Sở Tài 
nguyên và Môi trường (lần 2)”. 

Tại Văn bản này, lần đầu tiên đưa ra “Quy trình 05 bước”, trong đó, có điểm bất hợp lý 
và cũng không phù hợp với các quy định pháp luật, là tại Bước 4, yêu cầu nhà đầu tư phải 
thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, nộp tiền sử dụng đất, thì mới được công nhận chủ đầu 
tư, cấp Giấy phép xây dựng và triển khai đầu tư xây dựng.

(3) Dự thảo “Báo cáo về giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục 
đầu tư xây dựng các dự án nhà ở trên địa bàn thành phố (Tài liệu để phục vụ Hội nghị Gặp gỡ 
và trao đổi giữa Lãnh đạo chính quyền thành phố với Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản 
ngày 22/02/2020)”.
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(4) Văn bản 2837/VP-ĐT ngày 08/04/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố 
“Về quy trình thực hiện dự án nhà ở thương mại theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Nhà 
ở”. Tại Văn bản này, “Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Võ Văn Hoan có ý kiến như 
sau: 

1. Cơ bản thống nhất theo đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 2363/SXD-PTĐT 
ngày 26/03/2020 về quy trình thực hiện dự án nhà ở thương mại theo quy định của Luật Đầu tư 
và Luật Nhà ở. Giao Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát, khẩn trương thực 
hiện các nội dung sau: 

1.1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh thêm quy 
trình nêu trên đối với các nội dung: thời gian thực hiện của từng bước; trách nhiệm cụ thể của 
các sở-ngành; cơ chế kiểm tra, xử lý vi phạm; việc ứng dụng công nghệ thông tin để giám sát, 
kiểm tra quá trình thực hiện, công khai tiến độ các dự án để tăng cường tính minh bạch của thị 
trường bất động sản.

1.2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng quy trình liên thông, quy 
định rõ cơ chế phối hợp của các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện dự án nhà ở thương 
mại theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, trình Ủy ban nhân dân thành phố trước khi 
công bố.

2. Giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát 
Luật Quy hoạch đô thị và Luật Đầu tư; dự thảo Tờ trình báo cáo nội dung bất cập của 02 Luật 
trên (nhà đầu tư, chủ đầu tư) cùng đề xuất giải quyết, trình tập thể Thường trực Ủy ban nhân 
dân thành phố để họp xem xét, quyết định.

3. Đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện, báo cáo kết quả giải quyết cho Ủy ban 
nhân dân thành phố trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Công văn này.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố truyền đạt ý kiến chỉ đạo nêu trên đến các đơn vị 
để triển khai thực hiện”.

(5) Văn bản 294/TB-VP ngày 27/04/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố 
“Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Võ Văn Hoan tại buổi họp 
nghe báo cáo về quy trình thực hiện dự án nhà ở thương mại theo quy định của Luật Đầu tư và 
Luật Nhà ở”.

(6) Văn bản 3566/VP-ĐT ngày 29/04/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố 
“Về xử lý thông tin phản ảnh của cơ quan báo chí liên quan đến quy trình thực hiện dự án nhà 
ở thương mại”.

(7) Văn bản 4392/VP-ĐT ngày 29/05/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố 
“Về quy trình thực hiện dự án nhà ở thương mại”.

2.2)- Các Văn bản đề xuất của Sở Xây dựng:

(1) Văn bản 2363/SXD-PTĐT ngày 06/03/2020 của Sở Xây dựng “V/v hoàn thiện quy 
trình thực hiện dự án nhà ở thương mại theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Nhà ở”, đề xuất 
quy trình 05 Bước. 

(2) Văn bản 2364/SXD-PTĐT ngày 06/03/2020 của Sở Xây dựng “V/v cập nhật, bổ 
sung dự án tại danh mục Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2016-2020”.
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(3) Văn bản 4801/SXD-PTĐT ngày 07/05/2020 của Sở Xây dựng “V/v hoàn thiện quy 
trình thực hiện dự án nhà ở thương mại theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Nhà ở”, kèm 
theo dự thảo Quy trình 04 Bước.

(4) Văn bản 5290/SXD-PTĐT ngày 20/05/2020 của Sở Xây dựng “V/v hoàn thiện quy 
trình thực hiện dự án nhà ở thương mại theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Nhà ở”, đề 
xuất quy trình: “Gồm 04 bước như sau: 

Bước 1: Lập thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Bước 2: (Trong trường hợp được Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận 
theo Công văn số 2837/VP-ĐT ngày 08/04/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố): 
Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc thỏa thuận quy hoạch tổng mặt bằng phương án kiến 
trúc công trình theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị.

Bước 3: Lập thủ tục giao thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật 
Đất đai.

Bước 4: Nhà đầu tư được thực hiện song song các thủ tục để rút ngắn thời gian; Chỉ 
khi nhà đầu tư nộp tiền sử dụng đất và hoàn tất nghĩa vụ tài chính, các thủ tục còn lại sẽ 
được ký thông qua theo quy định:

- Xác định nghĩa vụ tài chính, nộp tiền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất.

- Công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư.

- Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, cấp Giấy phép xây dựng theo quy định tại 
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ”.

Nghiên cứu “Quy trình” do Sở Xây dựng tổng hợp, đề xuất, Hiệp hội nhận thấy, có 
điểm bất hợp lý và cũng không phù hợp với các quy định pháp luật, là tại Bước 4 (trong 
quy trình 05 bước, đề xuất trước đây), hoặc tại Bước 3 (trong quy trình 04 bước, đề xuất hiện 
nay), yêu cầu nhà đầu tư phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, nộp tiền sử dụng đất, thì 
mới được công nhận chủ đầu tư, cấp Giấy phép xây dựng và triển khai đầu tư xây dựng. 
Bởi lẽ, Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản chỉ quy định chủ đầu tư dự án nhà ở thương 
mại phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, nộp tiền sử dụng đất, trong 02 
trường hợp: (i) Trước khi bán nền nhà, bán nhà đã xây dựng, hoặc bán nhà hình thành trong 
tương lai; (ii) Trước khi lập thủ tục cấp “sổ đỏ” dự án. Đồng thời, Luật Xây dựng cũng không 
quy định chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà 
nước, nộp tiền sử dụng đất, trước khi khởi công xây dựng các công trình của dự án.

2.3)- Tóm tắt Văn bản của Sở Quy hoạch và Kiến trúc: 

Ngày 10/08/2020, Sở Quy hoạch và Kiến trúc có Văn bản 2764/SQHKT-QLTHQH-PC 
báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh “Về những bất cập giữa Luật Quy hoạch đô 
thị và Luật Đầu tư trong việc xác định chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở thương mại”. 

Tại Văn bản này, Sở Quy hoạch Kiến trúc thừa nhận: “Như vậy, theo quy định của 
Luật Đầu tư năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2014 
nêu trên thì Nhà đầu tư được chấp thuận thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 4 
Điều 29 Luật Đầu tư năm 2020 chính là Chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở theo quy định tại 
Điểm c Khoản 2 Điều 22 Luật Nhà ở (được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 
năm 2020) và Điểm d Khoản 2 Điều 7 Luật Xây dựng năm 2014 (được sửa đổi bởi Khoản 4 
Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2014), và là chủ thể tổ chức 
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lập và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch theo quy định tại Khoản 7 Điều 19 
Luật Quy hoạch đô thị: “Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu 
vực được giao đầu tư”. Đồng thời quy định về sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương 
mại: “Sử dụng diện tích đất ở thuộc quyền sử dụng hợp pháp để xây dựng nhà ở thương mại” 
tại Khoản 1, Điều 23 Luật Nhà ở cũng được sửa đổi bởi Điểm c, Khoản 1, Điều 75 Luật Đầu tư 
năm 2020: “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”.

Do đó, với quy định nêu trên thì vướng mắc về khái niệm “Nhà đầu tư” theo quy định 
của Luật Đầu tư và “Chủ đầu tư” theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị đã được tháo gỡ 
và có cơ sở triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc thỏa thuận quy hoạch tổng mặt 
bằng phương án kiến trúc công trình theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị ngay sau khi 
Nhà đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư và được giao thực hiện dự án đầu tư trong 
quy trình thực hiện dự án nhà ở.

Hiện nay, Luật Đầu tư năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây 
dựng đã được Quốc hội thông qua, tuy nhiên, các Luật này có hiệu lực để triển khai thực 
hiện từ ngày 01/01/2021”.


