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             Kính gửi: - Thủ tướng Chính phủ 
          - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
          - Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh 
                                                                               

Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) hoan nghênh Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư đã có Văn bản 1214/BKHĐT-PC ngày 08/03/2021 trình Thủ tướng Chính phủ 
“V/v hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật Đầu tư” (sau đây gọi là “Dự thảo Nghị định”).  

Hiệp hội đánh giá cao và thống nhất với “Dự thảo Nghị định”, nhưng có ý kiến bổ 
sung 02 nội dung tại Khoản 2 Điều 31 “Dự thảo Nghị định” và Khoản 4 Mục V Phụ lục II, 
như sau:  

1/- Về sự cần thiết bổ sung quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện thẩm định đề 
nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị: 

Để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành điểm e Khoản 3 Điều 33 Luật Đầu tư 
2020 về “nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư” đối với dự án đầu tư 
xây dựng nhà ở, khu đô thị, yêu cầu “e) Đánh giá về sự phù hợp của dự án đầu tư với mục 
tiêu, định hướng phát triển đô thị, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; sơ bộ phương 
án phân kỳ đầu tư bảo đảm yêu cầu đồng bộ; sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và việc dành 
quỹ đất phát triển nhà ở xã hội; sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị 
trong và ngoài phạm vi dự án đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị”, thì tại 
Khoản 2 Điều 31“Dự thảo Nghị định” quy định: “2. Nội dung Đề xuất dự án đầu tư xây 
dựng nhà ở, khu đô thị gồm: những nội dung quy định tại điểm d khoản 1 và điểm b khoản 
2 Điều 33 Luật Đầu tư; thuyết minh việc đáp ứng mục tiêu, định hướng phát triển đô thị, 
chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; dự kiến phân chia dự án thành phần (nếu có); sơ 
bộ phương án phân kỳ đầu tư bảo đảm yêu cầu đồng bộ; sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và 
việc dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội; sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ 
tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án. Đối với các dự án đầu tư xây dựng còn lại thì bổ 
sung dự kiến phân chia dự án thành phần (nếu có)”.  

Như vậy, so với quy định của Luật Đầu tư yêu cầu “đánh giá sơ bộ phương án đầu 
tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án đối với dự án đầu tư 
xây dựng nhà ở, khu đô thị”, thì nội dung của “Dự thảo Nghị định” quy định yêu cầu phải 
có “thuyết minh sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài 
phạm vi dự án” chỉ là sự lặp lại quy định của Luật Đầu tư, mà không quy định chi tiết 
và hướng dẫn thực hiện, để giải quyết “vướng mắc” trong quá trình triển khai thực 
hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trong thực tiễn.  

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

 
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2021 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

                        
HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Số:16/2021/CV-HoREA 

“V/v Góp ý nội dung về chấp thuận 
chủ trương đầu tư dự án trong Dự 
thảo Nghị định quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật Đầu tư”  
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“Vướng mắc” hiện nay là chủ đầu tư dự án nhà ở, khu đô thị không được đảm 
bảo quyền được đầu tư kinh doanh đối với các lô đất trong dự án được quy hoạch để thực 
hiện các công trình giáo dục, y tế, thể dục thể thao, công viên phục vụ vui chơi giải trí 
có kinh doanh (không bao gồm công viên công cộng). Trong lúc, chủ đầu tư dự án khu nhà 
ở, khu dân cư, khu đô thị mới, là người bỏ vốn thực hiện giải phóng mặt bằng để có quỹ 
đất dự án và cũng là người bỏ vốn đầu tư xây dựng toàn bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ 
tầng xã hội của dự án, thì lẽ ra phải có quyền ưu tiên lựa chọn được đầu tư kinh doanh 
tất cả các sản phẩm được tạo ra từ dự án, bao gồm các phần đất giáo dục, y tế, thể dục 
thể thao, công viên phục vụ vui chơi giải trí (có mục đích kinh doanh), hoặc chủ đầu tư 
quyết định không đầu tư kinh doanh mà tự nguyện bàn giao các phần đất giáo dục, y tế, 
thể dục thể thao, công viên phục vụ vui chơi giải trí này cho địa phương quản lý. 

Mặc dù đã có các quy định pháp luật về “quyền của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà 
ở thương mại”, như sau: 

- Tại Khoản 3 và Khoản 5 Điều 25 Luật Nhà ở 2014 quy định “quyền của chủ đầu 
tư dự án xây dựng nhà ở thương mại” được quyền: “3. Thực hiện các quyền của người sử 
dụng đất và kinh doanh sản phẩm trong dự án theo quy định của pháp luật về đất đai và 
pháp luật về kinh doanh bất động sản; (…) 5. Được thực hiện quản lý, khai thác hệ thống 
hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án theo quyết định chủ trương đầu tư dự án của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền”, nhưng trên thực tế do “Quyết định chấp thuận chủ trương 
đầu tư” theo Luật Đầu tư 2014, không xác định cụ thể các sản phẩm trong dự án mà chủ 
đầu tư có nhu cầu đầu tư kinh doanh trên các phần đất được quy hoạch dành cho giáo 
dục, y tế, thể dục thể thao, công viên phục vụ vui chơi giải trí (có mục đích kinh doanh); 
hoặc chỉ trong trường hợp chủ đầu tư không có nhu cầu đầu tư kinh doanh, thì sau khi 
đã xây dựng xong kết cấu hạ tầng phải bàn giao các phần đất này cho địa phương quản lý 
và từ thời điểm bàn giao sẽ trở thành “đất công” mà Nhà nước có thể thực hiện đầu tư 
công, hoặc xã hội hóa đầu tư theo phương thức đấu giá đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng 
đất để lựa chọn nhà đầu tư.  

- Tại điểm đ Khoản 1 Điều 56 Luật Đất đai 2013 quy định Nhà nước cho thuê đất 
trong trường hợp “đ) Tổ chức kinh tế (…) sử dụng đất xây dựng công trình công cộng có 
mục đích kinh doanh”.  

- Tại điểm a Khoản 2 Điều 49 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định: “a) Đối với diện 
tích đất xây dựng nhà chung cư và đất xây dựng công trình hạ tầng do chủ đầu tư sử dụng 
để kinh doanh theo dự án đầu tư và quy hoạch xây dựng chi tiết đã được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền phê duyệt thì chủ đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và phải 
nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”. 

- Tại Khoản 3 Điều 36 Nghị định 11/2013/NĐ-CP quy định: “3. Chuyển giao, khai 
thác công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội: a) Đối với các công trình hạ tầng kỹ 
thuật, hạ tầng xã hội đã hoàn thành thì chủ đầu tư được khai thác hoặc chuyển giao cho 
bên tiếp nhận quản lý, vận hành theo các mục tiêu ban đầu của dự án”.    

Nhưng, trên thực tế từ năm 2014 đến nay, các chủ đầu tư dự án khu nhà ở, khu dân 
cư, khu đô thị mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh không được quyền đầu tư các 
phần đất giáo dục, y tế, thể dục thể thao, công viên phục vụ vui chơi giải trí (có mục đích 
kinh doanh) trong dự án, nên chủ đầu tư không thực hiện được đầy đủ trách nhiệm xây 
dựng các cơ sở dịch vụ, tiện ích trong dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, 
cũng không thực hiện được cam kết với khách hàng, dẫn đến tình trạng khiếu kiện gây 
mất trật tự xã hội và làm ảnh hưởng đến uy tín của chủ đầu tư, do Ủy ban nhân dân thành 
phố Hồ Chí Minh đã có một số văn bản chỉ đạo, đơn cử như hai văn bản sau đây: 
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- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có Văn bản 7990/VB-ĐT  
ngày 23/07/2018 “về dự án công viên chuyên đề (công viên nước) tại Khu dân cư - công 
viên giải trí phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 
phố Trần Vĩnh Tuyến có ý kiến chỉ đạo như sau: 1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, 
phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở 
Giao thông Vận tải, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức và các 
đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nên 
trên đúng theo quy định hiện hành; đồng thời hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc 
Vạn Phúc tham gia đấu thầu theo quy định”. 

Nghiên cứu Văn bản này, Hiệp hội nhận thấy điểm “bất cập” là quỹ đất dự án, trong 
đó có công viên chuyên đề do Công ty Vạn Phúc tự bỏ vốn tạo lập, tự đầu tư kết cấu hạ tầng 
(và các dự án tương tự khác), thì tại sao chủ đầu tư không được tự đầu tư kinh doanh 
(?!); Quỹ đất này cũng không phải là “đất công”, thì tại sao lại được Nhà nước tổ chức 
đấu thầu dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư, “đồng thời hướng dẫn Công ty Cổ 
phần Đầu tư Địa ốc Vạn Phúc tham gia đấu thầu theo quy định” (?!). 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có Văn bản 855/TB-VP ngày 
25/11/2020 thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 
phố Võ Văn Hoan về trách nhiệm quản lý công trình công cộng tại các dự án xây dựng 
nhà ở chung cư trên địa bàn thành phố, như sau: “Nhóm 2: Nhóm đất xây dựng công trình 
công cộng (công viên cây xanh, bệnh viện, trường học, thể dục thể thao), Nhà nước lập 
thủ tục quản lý, sau đó mới quyết định chủ trương đầu tư, trong đó có giải pháp cho thuê 
(khuyến khích cho chủ đầu tư dự án tham gia đầu tư và khai thác hoặc đấu thầu lựa 
chọn nhà đầu tư thực hiện theo quy định)”.  

Nghiên cứu Văn bản này, Hiệp hội nhận thấy điểm “bất cập” là quỹ đất dự án, trong 
đó có công viên chuyên đề do Công ty Vạn Phúc tự bỏ vốn tạo lập, tự đầu tư kết cấu hạ tầng 
(và các dự án tương tự khác), không phải là “đất công”, thì tại sao “Nhà nước lập thủ tục 
quản lý” (?!) và chỉ “khuyến khích”, mà lẽ ra là phải “ưu tiên” cho chủ đầu tư dự án 
thực hiện đầu tư công trình này. 

Do vậy, Hiệp hội nhận thấy, rất cần thiết bổ sung quy định chi tiết, hướng dẫn thực 
hiện thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng 
nhà ở, khu đô thị. 

Bên cạnh đó, Hiệp hội nhận thấy, cũng rất cần thiết bổ sung “Dự án sản xuất kinh 
doanh mới có tính chất thử nghiệm trong không gian và thời gian có giới hạn (Sandbox)” 
vào Khoản 4 “Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo” trong Mục V “Danh mục ngành nghề ưu đãi 
đầu tư” (Phụ lục kèm theo “Dự thảo Nghị định”), để khuyến khích hoạt động đầu tư 
sáng tạo có tính “mới”. 

2/- Kiến nghị: 
(1) Hiệp hội đề nghị bổ sung yêu cầu “nêu rõ phần hạ tầng đô thị trong dự án mà 

chủ đầu tư đề xuất giữ lại để đầu tư kinh doanh; phần hạ tầng đô thị trong dự án mà chủ 
đầu tư có trách nhiệm bàn giao, hoặc đề xuất bàn giao cho địa phương”, để xây dựng 
hoàn thiện nội dung Khoản 2 Điều 31“Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Đầu tư”, như sau:  

“2. Nội dung Đề xuất dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị gồm: những nội dung 
quy định tại điểm d khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 33 Luật Đầu tư; thuyết minh việc đáp 
ứng mục tiêu, định hướng phát triển đô thị, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; dự 
kiến phân chia dự án thành phần (nếu có); sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư bảo đảm yêu 
cầu đồng bộ; sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và việc dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội; sơ 
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bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án (nêu rõ 
phần hạ tầng đô thị trong dự án mà chủ đầu tư đề xuất giữ lại để đầu tư kinh doanh; 
phần hạ tầng đô thị trong dự án mà chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao, hoặc đề xuất 
bàn giao cho địa phương). Đối với các dự án đầu tư xây dựng còn lại thì bổ sung dự kiến 
phân chia dự án thành phần (nếu có)”.  

(2) Hiệp hội đề nghị bổ sung “Dự án sản xuất kinh doanh có “tính mới”, có tính thử 
nghiệm trong không gian và thời gian có giới hạn (Sandbox)” vào Khoản 4 “Đầu tư khởi 
nghiệp sáng tạo” trong Mục V “Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư” (Phụ lục kèm theo 
“Dự thảo Nghị định”), như sau: 

“V. NGÀNH, NGHỀ KHÁC 

1. (…); 

4. Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo; Dự án sản xuất kinh doanh có “tính mới”, có tính 
thử nghiệm trong không gian và thời gian có giới hạn (Sandbox)”. 

(3) Do Luật Đầu tư có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021, nên Hiệp hội đề nghị Thủ 
tướng Chính phủ xem xét quyết định ngày có hiệu lực của Nghị định này là ngày ký 
ban hành Nghị định (tương tự như Nghị định 06/2021/NĐ-CP và Nghị định 
15/2021/NĐ-CP đều có hiệu lực kể từ ngày ký). 

Trân trọng kính trình! 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ Xây dựng; Bộ Tư pháp;  
  Bộ Tài nguyên Môi trường; 
  Bộ Giao thông Vận tải;  
  Bộ Tài chính; Ngân hàng Nhà nước; 
- Ban Chấp hành HH; 
- Qúy vị Hội viên; 
- Lưu VT. 
 
 
 

     TM. BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Lê Hoàng Châu 
ĐTDĐ: 0903 811 069 

Email: lehoangchau1954@gmail.com 
              

 


