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    Kính gửi: - Thủ tướng Chính phủ 
    

 Ngày 11/05/2017, Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) đã 
có văn bản số 47/CV-HoREA đề xuất 04 kiến nghị liên quan đến vấn đề quản lý, sử 
dụng đất theo văn bản số 2000/BTC-TTr ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính, trong đó 
Hiệp hội có "kiến nghị Thủ tướng Chính phủ vẫn cho phép các chủ đầu tư được 
tiếp tục triển khai thi công dự án với điều kiện chủ đầu tư dự án phải có văn bản 
cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có) đối với dự án sau khi đã 
có kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền, để hoàn thành dự án 
đưa vào sử dụng, tránh lãng phí thời gian và của cải xã hội, và đảm bảo quyền lợi 
của người mua nhà trong dự án". Hiệp hội xin được nói rõ về nội dung của đề xuất 
này, như sau: 
 - Văn bản số 4393/VPCP-ĐMDN ngày 28/04/2017 của Văn phòng Chính phủ 
truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, như sau: "Bộ Tài 
chính chuyển danh sách các cơ sở nhà, đất chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện 
các dự án đầu tư (theo phụ lục đính kèm) cho Thanh tra Chính phủ tham khảo, phục 
vụ công tác thanh tra về việc quản lý đất đai theo kế hoạch thanh tra năm 2017 của 
Thanh tra Chính phủ đã được Thủ tướng phê duyệt; Bộ Tài nguyên và Môi trường 
chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu đề xuất sửa đổi quy định 
Luật Đất đai 2013 về bán đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với quy định về thu hồi 
đất"; 
 - Văn bản số 2000/BTC-TTr ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính có "Kiến nghị 
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tạm thời 
đình chỉ thi công các dự án xây dựng nhà cao tầng đang triển khai thực hiện tại 
trung tâm thành phố lớn mà chưa thực hiện đúng thẩm quyền giao sử dụng đất không 
qua đấu giá và phải tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng thẩm quyền 
(quy định tại điều 118 Luật Đất đai năm 2013)", nhưng tại Văn bản số 4393/VPCP-
ĐMDN ngày 28/04/2017 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Phó Thủ 
tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã không có chỉ đạo nội dung tạm thời đình chỉ 
thi công các dự án như kiến nghị của Bộ Tài chính; 
 - Do quan ngại trước kiến nghị của Bộ Tài chính về việc "tạm thời đình chỉ thi 
công các dự án xây dựng nhà cao tầng đang triển khai thực hiện tại trung tâm thành 
phố lớn mà chưa thực hiện đúng thẩm quyền giao sử dụng đất không qua đấu giá", 
nên Hiệp hội mới "kiến nghị Thủ tướng Chính phủ vẫn cho phép các chủ đầu tư được 
tiếp tục triển khai thi công dự án với điều kiện chủ đầu tư dự án phải có văn bản cam 
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kết thực hiện nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có) đối với dự án sau khi đã có kết 
luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền, để hoàn thành dự án đưa vào sử 
dụng, tránh lãng phí thời gian và của cải xã hội, và đảm bảo quyền lợi của người 
mua nhà trong dự án", để các chủ đầu tư yên tâm triển khai thực hiện dự án, trong 
khi chờ kết quả công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền. 
  Trân trọng kính trình! 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ Tài chính; Thanh tra Chính phủ; 
Bộ Tài nguyên Môi trường; Bộ Xây 
dựng; Bộ Kế hoạch Đầu tư;  
- Thường trực Thành ủy TPHCM; 
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP; 
- Thường trực UBND TPHCM; 
- Sở Xây dựng; Sở Tài chính; Sở TNMT; 
Sở KHĐT; Sở QHKT; Thanh tra TP;  
- Ban Chấp hành HH; 
- Qúy vị Hội viên; 
- Lưu VP. 
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