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                           Kính gửi:  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
         
          

Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) hoan nghênh Dự thảo Luật 
Đầu tư (bản ghi ngày 21/04/2020), trong đó, có nhiều quy định mới rất phù hợp, như: 

- Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu 
tư không thông qua đấu giá, đấu thầu trong trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng 
đất theo quy định của pháp luật về đất đai (Khoản (3.a) Điều 30 “Dự thảo Luật Đầu tư”).  

- Quy định “Dự án có đề nghị giao đất, cho thuê đất và không thuộc một trong các 
trường hợp: đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; nhận chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất, thuê quyền sử dụng 
đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất 
đai”, thì không phải thực hiện thủ tục “chấp thuận chủ trương đầu tư” (Khoản (1.b) Điều 
33 “Dự thảo Luật Đầu tư”).  

- Bên cạnh phương thức “ký quỹ”, thì Khoản 1 Điều 44 “Dự thảo Luật Đầu tư”, đã 
bổ sung thêm phương thức “hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ”.  

- Quy định nhà đầu tư không phải ký quỹ hoặc không phải có bảo lãnh ngân 
hàng, trong trường hợp “Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện 
dự án đầu tư trên cơ sở nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 
đất của người sử dụng đất khác” (Khoản 1.d Điều 44 “Dự thảo Luật Đầu tư”).  

- Bãi bỏ Khoản 2 Điều 170 và Điều 171 và sửa đổi Khoản 7 Điều 175 Luật Nhà 
ở (Khoản (1.b) và Khoản (2.c) Điều 80 “Dự thảo Luật Đầu tư”). 

Dự thảo Luật Đầu tư, nếu được Quốc hội thông qua, sẽ tháo gỡ được nhiều vướng 
mắc, ách tắc về thủ tục đầu tư xây dựng đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất, nhất là 
các dự án nhà ở có quỹ đất hỗn hợp (gồm đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp), do 
nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất 
đai, phải chuyển mục đích sử dụng đất, sẽ góp phần kiến tạo môi trường kinh doanh minh 
bạch, thông thoáng, tạo điều kiện đẩy mạnh phát triển kinh tế đất nước, phát triển thị trường 
bất động sản ngay sau đại dịch CoViD-19 và những năm tiếp theo. 

Để góp phần hoàn thiện “Dự thảo Luật Đầu tư”, Hiệp hội xin được góp ý kiến bổ 
sung, như sau: 

1/- Giải thích từ ngữ (Điều 3 “Dự thảo Luật Đầu tư”):   

1.1)- Đề nghị bổ sung loại hình “dự án thử nghiệm (sandbox)”: 

Hiệp hội nhận thấy, trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay, các dự án 
thử nghiệm (sandbox) có kiểm soát đối với các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh 
doanh mới hình thành từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đang là xu thế khởi nghiệp 
sáng tạo đặc thù, đang được các nước tạo điều kiện ưu đãi và nguồn lực để phát triển.  
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Hiệp hội đề nghị bổ sung “dự án thử nghiệm (sandbox)” vào Khoản 7 Điều 3 “Dự 
thảo Luật Đầu tư”, như sau:  

“7. Dự án khởi nghiệp sáng tạo là dự án thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài 
sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh; Dự án 
thử nghiệm (sandbox) là dự án thử nghiệm có kiểm soát đối với các công nghệ, sản phẩm, 
dịch vụ, mô hình kinh doanh mới hình thành từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 
tư”.  

1.2)- Đề nghị giải thích đầy đủ hơn về khái niệm “nhà đầu tư”: 

Khoản 18 Điều 3 “Dự thảo Luật Đầu tư” giải thích: “Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân 
thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài 
và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài”. 

Theo quy định của pháp luật về dân sự, pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở thì tổ 
chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự, có năng lực pháp luật, có thể tự mình làm chủ 
đầu tư, hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác làm chủ đầu tư để thực hiện dự án. Do 
vậy, “nhà đầu tư” cũng có thể là “chủ đầu tư”, hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác 
làm “chủ đầu tư” để thực hiện dự án. Pháp luật về nhà ở, về quy hoạch đô thị đã quy định 
các điều kiện để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận là “chủ đầu tư”.  

Việc bổ sung cách giải thích khái niệm “nhà đầu tư” trong Luật Đầu tư là rất cần 
thiết. Bởi lẽ, Luật Đầu tư sử dụng khái niệm “nhà đầu tư”, còn các luật chuyên ngành 
khác lại không sử dụng khái niệm “nhà đầu tư”, mà sử dụng khái niệm “chủ đầu tư”, 
như Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô 
thị, Luật Đất đai, với các quy định, như sau:  

- Luật Đất đai quy định: (i) Thực hiện “đấu giá đất” tại các Điều 117, Điều 118, 
Điều 119 và cho phép tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất trong “trường hợp 
được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”, để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh, dự án 
nhà ở, theo Điều 169 và Điều 191; (ii) Khoản 2 Điều 68 quy định “đất đã thu hồi thì giao 
cho chủ đầu tư để thực hiện dự án đầu tư hoặc giao cho tổ chức dịch vụ công về đất đai để 
quản lý, hoặc đấu giá quyền sử dụng đất”.  

- Luật Nhà ở quy định lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại tại Điều 22 
thông qua 03 hình thức, như sau: “a) Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp 
luật về đất đai; b) Đấu thầu dự án có sử dụng đất; c) Chỉ định chủ đầu tư trong trường hợp 
nhà đầu tư có đủ điều kiện quy định tại Điều 21 của Luật này, có quyền sử dụng đất hợp 
pháp theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 23 của Luật này” (Khoản 4 Điều 23 Luật 
Nhà ở quy định “4. Nhận chuyển quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai 
để xây dựng nhà ở thương mại”). 

 - Luật Xây dựng tại Khoản 9 Điều 3, quy định “9. Chủ đầu tư xây dựng là cơ quan, 
tổ chức, cá nhân sở hữu vốn, vay vốn hoặc được giao trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực 
hiện hoạt động đầu tư xây dựng”.  

- Luật Quy hoạch đô thị tại Khoản 4 Điều 62, quy định “Khi triển khai dự án phát 
triển các tuyến đường giao thông theo quy hoạch đã được phê duyệt cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền phải đồng thời tổ chức thu hồi đất hai bên đường theo quy hoạch, tổ chức đấu 
giá hoặc đấu thầu để lựa chọn chủ đầu tư theo quy định của pháp luật”.  
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- Luật Kinh doanh bất động sản đã có nhiều điều khoản quy định quyền, nghĩa vụ, 
trách nhiệm của “chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản”.  

Do đây là vấn đề rất quan trọng để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, liên thông của 
hệ thống pháp luật, Hiệp hội đề nghị sử dụng cụm từ “nhà đầu tư (chủ đầu tư)” trong Luật 
Đầu tư và hoàn thiện Khoản 18 Điều 3 “Dự thảo Luật Đầu tư”, như sau: 

“18. Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà 
đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Nhà 
đầu tư có thể trực tiếp làm chủ đầu tư hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác làm chủ 
đầu tư dự án”. 

1.3)- Đề nghị hoàn thiện khái niệm “xúc tiến đầu tư”: 

 Khoản 24 Điều 3 và Khoản 1 Điều 77 “Dự thảo Luật Đầu tư”, giải thích: “Xúc tiến 
đầu tư là các hoạt động nhằm thu hút, thúc đẩy và tạo thuận lợi cho đầu tư”. 

Hiệp hội đề nghị bổ sung “hoạt động kết nối, đầu tư” và hoàn thiện cách giải 
thích khái niệm “xúc tiến đầu tư” tại Khoản 24 Điều 3 và Khoản 1 Điều 77 “Dự thảo Luật 
Đầu tư”, như sau: 

“24. Xúc tiến đầu tư là các hoạt động kết nối, nhằm thu hút, thúc đẩy và tạo thuận lợi 
cho đầu tư”. 

2/- Đề nghị bổ sung trường hợp “dịch bệnh” vào Khoản 2 Điều 10 “Dự thảo Luật 
Đầu tư”: 

Mới đây, Chính phủ đã công bố “đại dịch CoViD-19”, nhưng không công bố “tình 
trạng khẩn cấp” và đã ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP, các Nghị quyết 41/NQ-CP, 
Nghị quyết 42/NQ-CP với nhiều chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua 
“đại dịch CoViD-19”. 

Do vậy, Hiệp hội đề nghị bổ sung trường hợp “dịch bệnh” và bổ sung hình thức “hỗ 
trợ” vào Khoản 2 Điều 10 “Dự thảo Luật Đầu tư” để bao quát chung, như sau:  

“Điều 10. Bảo đảm quyền sở hữu tài sản 

Trường hợp Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản vì lý do quốc phòng, an ninh 
hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, thì nhà đầu 
tư được thanh toán, bồi thường, hỗ trợ, theo quy định của pháp luật về trưng mua, trưng 
dụng tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan”. 

3/- Đề nghị vẫn giữ “dự án khởi nghiệp sáng tạo” trong danh mục về ngành, nghề 
ưu đãi đầu tư và bổ sung thêm “dự án thử nghiệm (sandbox)”, “dự án nhà ở xã 
hội”, “dự án nhà ở thương mại giá thấp” tại Điều 17 “Dự thảo Luật Đầu tư”: 

3.1)- Kết quả nghiên cứu:  

(1) Pháp luật về nhà ở đã quy định chính sách ưu đãi nhà ở xã hội, nhưng cũng chưa 
quy định chính sách ưu đãi đối với dự án nhà ở thương mại giá thấp (low cost housing), 
vì theo quy định pháp luật hiện hành, thì dự án nhà ở thương mại, kể cả dự án nhà ở 
thương mại giá thấp đều không được hưởng chính sách ưu đãi.  

Điều 58 Luật Nhà ở quy định các chính sách ưu đãi chủ đầu tư dự án xây dựng nhà 
ở xã hội, như: Được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; Được miễn, giảm thuế giá trị gia 
tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp; trường hợp xây dựng nhà ở xã hội chỉ để cho thuê thì 
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được miễn, giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều hơn; Được vay vốn 
ưu đãi; trường hợp xây dựng nhà ở xã hội chỉ để cho thuê thì được vay vốn với lãi suất 
thấp hơn; Được hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, trường hợp 
xây dựng nhà ở xã hội chỉ để cho thuê thì được hỗ trợ toàn bộ kinh phí này. 

Khoản 2 Điều 9 Nghị định 100/2015/NĐ-CP, quy định: “Trường hợp đầu tư xây 
dựng nhà ở xã hội chỉ để cho thuê thì được giảm 70% thuế suất thuế giá trị gia tăng, thuế 
thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế đối với nhà ở xã hội hiện hành” 
(cao hơn mức giảm thuế 50% đối với các dự án nhà ở xã hội khác). 

Nhưng, Luật Thuế quy định ưu đãi giảm 50% thuế suất thuế giá trị gia tăng, thuế thu 
nhập doanh nghiệp đối với dự án nhà ở xã hội, kể cả dự án nhà ở xã hội chỉ để cho thuê.  

Hiệp hội nhận thấy, trên thực tế, đã có những dự án nhà ở thương mại lại có giá bán 
tương đương hoặc chỉ cao hơn giá bán nhà ở xã hội khoảng 15%. Đây chính là loại nhà 
ở thương mại giá thấp. Thực tiễn triển khai gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng giai đoạn 
2013-2016 đã áp dụng cho căn hộ nhà ở xã hội, căn hộ nhà ở thương mại cùng có giá bán 
dưới 1,05 tỷ đồng/căn. 

Do vậy, Hiệp hội nhận thấy rất cần bổ sung một số chính sách ưu đãi đối với nhà ở 
thương mại giá thấp trong Luật Đầu tư và cả Luật Nhà ở, để khuyến khích và huy động 
được nhiều nguồn lực xã hội đầu tư phát triển các dự án nhà ở thương mại giá thấp; để 
giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước; và cũng để đáp ứng nhu cầu nhà ở có giá 
vừa túi tiền cho phần lớn cán bộ, công chức viên chức nhà nước, cán bộ lực lượng vũ trang, 
công nhân lao động, người có thu nhập trung bình, người có thu nhập thấp đô thị. Việc xác 
định “dự án nhà ở thương mại giá thấp” đề nghị giao cho cấp tỉnh quy định cho phù hợp với 
từng địa phương. 

(2) Bên cạnh đó, Hiệp hội đề nghị vẫn giữ “dự án khởi nghiệp sáng tạo” trong danh 
mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư, tại Khoản (1.q) Điều 17 “Dự thảo Luật Đầu tư”. 

(3) Đồng thời, Hiệp hội đề nghị bổ sung loại hình “dự án thử nghiệm (sandbox)” vào 
đối tượng hưởng ưu đãi tại Khoản (1.q) Điều 17 “Dự thảo Luật Đầu tư”. 

3.2)- Kiến nghị: 

(1) Đề nghị sửa đổi, hoàn thiện Khoản (5.c) Điều 16 “Dự thảo Luật Đầu tư” theo 
hướng thực hiện “ưu đãi đầu tư” đối với “dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại giá 
thấp”, như sau:  

“c) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật về nhà 
ở, trừ dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại giá thấp theo quy định của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh”. 

(2) Đề nghị bổ sung “Dự án thử nghiệm sandbox” vào Khoản (1.q) Điều 17 “Dự 
thảo Luật Đầu tư”, như sau:  

“q. Dự án khởi nghiệp sáng tạo; dự án thử nghiệm (sandbox)”, để khuyến khích dự 
án khởi nghiệp sáng tạo, dự án thử nghiệm có kiểm soát (sandbox).  

(3) Để thống nhất với quy định của pháp luật về nhà ở về “Ưu đãi chủ đầu tư dự án 
xây dựng nhà ở xã hội”, Hiệp hội đề nghị bổ sung hoạt động đầu tư xây dựng “dự án nhà ở 
xã hội” và “dự án nhà ở thương mại giá thấp” vào “ngành, nghề ưu đãi đầu 
tư” tại Điểm (r “mới”) Khoản 1 Điều 17 “Dự thảo Luật Đầu tư”, như sau: 
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“r) Đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội; dự án nhà ở thương mại giá thấp theo 
quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”. 

4/- Hình thức hỗ trợ đầu tư (Điều 19 “Dự thảo Luật Đầu tư”): 

Pháp luật về nhà ở đã quy định các chính sách ưu đãi chủ đầu tư dự án xây dựng nhà 
ở xã hội, trong đó, có chính sách ưu đãi về thuế. 

Do vậy, Hiệp hội đề nghị bổ sung chính sách ưu đãi về thuế vào Khoản (1.c) Điều 
19 “Dự thảo Luật Đầu tư”, như sau: 

“c) Hỗ trợ tín dụng; thuế”. 

 5/- Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt (Điều 21 “Dự thảo Luật Đầu tư”): 

Hiện nay, Tổng cục Thuế không đồng ý giảm đến 70% thuế suất Thuế giá trị gia 
tăng và Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với “dự án nhà ở xã hội chỉ để cho thuê”, được 
ưu đãi thuế theo quy định tại Điều 58 Luật Nhà ở và Khoản 2 Điều 9 Nghị định 
100/2015/NĐ-CP, với lý do Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế thu nhập doanh 
nghiệp chỉ cho phép giảm 50% thuế suất đối với dự án nhà ở xã hội, không quy định ưu 
đãi thuế cao hơn đối với dự án nhà ở xã hội chỉ để cho thuê.  

Tổng Cục Thuế viện dẫn Luật Thuế có giá trị pháp lý cao hơn Nghị định 
100/2015/NĐ-CP, mặc dù Luật Nhà ở đã cho phép áp dụng mức ưu đãi cao hơn đối với 
trường hợp dự án nhà ở xã hội chỉ để cho thuê. 

Hiệp hội đề nghị bổ sung “dự án nhà ở xã hội chỉ để cho thuê” vào danh mục dự án 
được ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt, Điểm c (mới) Khoản 2 Điều 21 “Dự thảo Luật 
Đầu tư”, như sau: 

“c) Dự án nhà ở xã hội chỉ để cho thuê”. 

6/- Chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 
dự án (Điều 30 “Dự thảo Luật Đầu tư”): 

Hiệp hội hoan nghênh và tán thành nội dung Điều 30 “Dự thảo Luật Đầu tư”, nếu 
được thông qua, sẽ tạo cơ sở pháp lý để giải quyết các vướng mắc đã và đang làm ách 
tắc nhiều dự án đầu tư có sử dụng đất, trong đó có nhiều dự án nhà ở. 

Thực hiện Khoản 4 Điều 23 Luật Nhà ở 2014, kể từ ngày 10/12/2015 (ngày Nghị định 
99/2015/NĐ-CP có hiệu lực) đến nay, tại thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 126 dự án nhà 
ở có quỹ đất hỗn hợp (gồm đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp), do doanh nghiệp 
nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, bị ách tắc thủ tục 
đầu tư xây dựng, không thể triển khai, bị chôn vốn. Nếu mỗi dự án có vốn đầu tư khoảng 
1.000 tỷ đồng, thì tổng vốn đầu tư lên đến 126.000 tỷ đồng. Việc ách tắc thủ tục đầu tư xây 
dựng vừa gây thiệt hại lớn cho chủ đầu tư, vừa làm giảm nguồn cung dự án và sản phẩm nhà 
ở trên thị trường bất động sản, gây thiệt hại cho người mua nhà, tác động đến nhiều ngành 
kinh tế, vừa làm giảm nguồn thu ngân sách nhà nước. Nếu chỉ tính nguồn thu ngân sách nhà 
nước về thuế giá trị gia tăng (10%), thì có thể làm giảm thu khoảng 10.000 tỷ đồng; Nếu 
các dự án đạt lợi nhuận 20%, thu nhập chịu thuế khoảng 25.000 tỷ đồng, thì nguồn thu 
thuế thu nhập doanh nghiệp có thể bị giảm đến 5.000 tỷ đồng.  
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Do vậy, nếu “Dự thảo Luật Đầu tư” được Quốc hội thông qua thì sẽ góp phần 
quan trọng vào việc khai thông quy trình, thủ tục hành chính, thị trường bất động sản 
vận hành thông suốt và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. 

Nhưng, Hiệp hội nhận thấy nội dung về hình thức, phương thức lựa chọn nhà đầu tư 
(chủ đầu tư) thực hiện dự án đầu tư của “Dự thảo Luật Đầu tư” cần được làm rõ hơn, để 
công tác thực thi pháp luật được thống nhất, đồng bộ với các luật chuyên ngành.  

Hiệp hội nhận thấy, Luật Đầu tư sử dụng khái niệm “nhà đầu tư”, trong lúc các luật 
khác sử dụng khái niệm “chủ đầu tư”, như Hiệp hội đã nêu tại Mục (1.2) của Văn bản này. 

Do vậy, Hiệp hội đề nghị bổ sung cụm từ “nhà đầu tư (chủ đầu tư)” và hoàn thiện 
Điều 30 “Dự thảo Luật Đầu tư”, như sau: 

“Điều 30. Chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư (chủ 
đầu tư) thực hiện dự án 

1. Lựa chọn nhà đầu tư (chủ đầu tư) được tiến hành thông qua một trong các phương 
thức sau: 

a) Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; 

b) Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (chủ đầu tư) theo quy định của pháp luật về đấu 
thầu; 

c) Chấp thuận nhà đầu tư (chủ đầu tư) theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 
này. 

2. Đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời thuộc diện đấu 
giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (chủ đầu tư) thì cơ quan có thẩm 
quyền thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư và giao cơ quan có thẩm quyền tổ chức đấu 
giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (chủ đầu tư). 

3. Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà 
đầu tư (chủ đầu tư) không thông qua đấu giá, đấu thầu trong các trường hợp sau: 

a) Nhà đầu tư (chủ đầu tư) có quyền sử dụng đất do nhận chuyển quyền sử dụng 
đất, trừ trường hợp Nhà nước thu hồi để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp 
luật về đất đai; 

b) Nhà đầu tư (chủ đầu tư) thực hiện dự án sản xuất, nghiên cứu và phát triển, đổi 
mới sáng tạo, thử nghiệm (sandbox) trong khu công nghiệp, khu chức năng trong khu kinh 
tế; dự án trong khu công nghệ cao, cảng hàng không, sân bay dân dụng; 

c) Trường hợp khác không thuộc diện đấu giá, đấu thầu theo quy định của pháp luật. 

4. Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư (chủ 
đầu tư) trong các trường hợp sau (…)”. 

7/-Việc xử lý quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất khi chấm dứt hoạt động 
của dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên 
quan khác (Khoản 4 Điều 50 “Dự thảo Luật Đầu tư”):  

- Khoản 4 Điều 50 “Dự thảo Luật Đầu tư”, quy định: “4. Việc xử lý quyền sử dụng 
đất, tài sản gắn liền với đất khi chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư thực hiện theo quy 
định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan khác”. 
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- Luật Đất đai quy định: “Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh” (Điều 61); 
“Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng” (Điều 62); “Thu 
hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai” (Điều 64).  

- Khoản (1.i) Điều 64 Luật Đất đai, quy định “hết thời hạn được gia hạn mà chủ 
đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất 
và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng”.  

Hiệp hội nhận thấy, quy định của Khoản (1.i) Điều 64 Luật Đất đai, có dấu hiện 
“xung đột” với Khoản 3 Điều 51 Hiến pháp và Khoản 3 Điều 5; Khoản 1 Điều 9 Luật Đầu 
tư, về nguyên tắc “Tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức đầu tư, sản xuất, kinh 
doanh được pháp luật bảo hộ và không bị quốc hữu hóa”, như Hiệp hội nêu tại Mục 9 của 
Văn bản này. 

Do vậy, Hiệp hội đề nghị hoàn thiện Khoản 4 Điều 50 “Dự thảo Luật Đầu tư”, như 
sau:  

“4. Việc xử lý quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất khi chấm dứt hoạt động của 
dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan 
khác. Tài sản hợp pháp của chủ đầu tư gắn liền với quyền sử dụng đất được giải quyết 
theo quy định của pháp luật”. 

 8/- Đề nghị sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 23 Luật Nhà ở:  

Hiệp hội hoan nghênh “Dự thảo Luật Đầu tư” đã sửa đổi Khoản 7 Điều 175 Luật 
Nhà ở và nhận thấy rất cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 23 Luật Nhà ở 2014. 

Khoản 4 Điều 23 Luật Nhà ở 2014, quy định trường hợp lựa chọn chủ đầu tư dự án 
xây dựng nhà ở thương mại thông qua hình thức chỉ định chủ đầu tư, khi nhà đầu tư: “Nhận 
chuyển quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai”. Nội hàm Khoản 4 Điều 
23 Luật Nhà ở 2014 có những điểm bất cập, sau đây: 

(1) Khoản (1.b) Điều 169, Khoản 2 Điều 191 Luật Đất đai 2013 đã cho phép “Tổ 
chức kinh tế được nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua nhận chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất” trong “trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”. 

Khái niệm “đất” trong Luật Đất đai bao gồm cả “đất ở” và các loại đất khác. Trên 
thực tế, nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để lập dự án, thường bao gồm 
đất ở (chiếm khoảng trên dưới 10%), đất nông nghiệp (chiếm khoảng trên dưới 80%), đất 
rạch, đường, bờ đất, kênh mương nội đồng do Nhà nước quản lý (chiếm khoảng trên dưới 
10%); ngay cả dự án chỉnh trang một khu nhà trong quận nội thành có xen cài đường hẻm thì 
cũng không thể đạt chuẩn “100% đất ở”. 

Khái niệm “đất ở” tại Khoản 4 Điều 23 Luật Nhà ở 2014 không tương thích với khái 
niệm “đất” tại Khoản (1.b) Điều 169, Khoản 2 Điều 191 Luật Đất đai 2013. 

(2) Khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở 2014 quy định nhà đầu tư: “Sử dụng diện tích đất 
ở thuộc quyền sử dụng hợp pháp để xây dựng nhà ở thương mại”, thì được chỉ định làm 
chủ đầu tư theo Khoản (2.c) Điều 22 Luật Nhà ở. 

Như vậy, nội hàm Khoản 4 Điều 23 Luật Nhà ở hoàn toàn trùng lắp với Khoản 1 
Điều 23 Luật Nhà ở 2014, bởi lẽ, nếu doanh nghiệp đã “nhận chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất ở”, thì đương nhiên phải được cập nhật tên người sử dụng đất trên sổ đỏ “đất 
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ở”. Nên, từ “đất ở” tại Khoản 4 Điều 23 Luật Nhà ở 2014 là không chuẩn, mà lẽ ra phải 
được thay thế bằng từ “đất”, hoặc “đất ở và các loại đất khác” thì chính xác hơn. 

Hiệp hội đề nghị bổ sung Khoản (1.b’ “mới”) Điều 80 “Dự thảo Luật Đầu tư” về 
việc sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 23 Luật Nhà ở, để thống nhất với Khoản (1.b) Điều 
169, Khoản 2 Điều 191 Luật Đất đai; Khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở và cả các Khoản (1.b) 
Điều 32, Khoản (1.d) Điều 44 “Dự thảo Luật Đầu tư”, như sau:  

“4. Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (hoặc “đất ở và các loại đất khác”) theo 
quy định của pháp luật về đất đai để xây dựng nhà ở thương mại”.  

9/- Đề nghị sửa đổi, bổ sung Khoản (1.i) Điều 64 Luật Đất đai: 

9.1)- Xung đột pháp luật về bảo hộ tài sản hợp pháp của nhà đầu tư: 

- Khoản 3 Điều 51 Hiến pháp quy định “Tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức đầu 
tư, sản xuất, kinh doanh được pháp luật bảo hộ và không bị quốc hữu hóa”. 

- Khoản 3 Điều 5 Luật Đầu tư quy định “Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở 
hữu về tài sản, vốn đầu tư, thu nhập và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của nhà đầu tư”. 

- Khoản 1 Điều 9 Luật Đầu tư quy định “Tài sản hợp pháp của nhà đầu tư không bị 
quốc hữu hóa hoặc bị tịch thu bằng biện pháp hành chính”. 

- Khoản 4 Điều 5 “Dự thảo Luật Đầu tư” quy định: “Nhà nước công nhận và bảo 
hộ quyền sở hữu về tài sản, vốn đầu tư, thu nhập và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của 
nhà đầu tư”. 

- Luật Đất đai quy định về thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai, tại Khoản 
(1.i) Điều 64 lại quy định: “Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà 
không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 
tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải 
đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử 
dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn 
được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà 
không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng”. 

Hiệp hội nhận thấy, Khoản (1.i) Điều 64 Luật Đất đai có dấu hiệu xung đột pháp 
luật với Khoản 3 Điều 51 Hiến pháp và Khoản 3 Điều 5 Luật Đầu tư 2014 và cũng không 
thống nhất với Khoản 4 Điều 5 “Dự thảo Luật Đầu tư”. Mặc dù, khi quy định chi tiết thi 
hành Khoản (1.i) Điều 64 Luật Đất đai, tại Khoản (2.c) Điều 15 Nghị định 43/2014/NĐ-
CP (được bổ sung theo quy định tại Khoản 12 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP), quy 
định: “Trường hợp đến thời điểm kiểm tra, thanh tra mới xác định hành vi không sử 
dụng đất đã quá 12 tháng liên tục hoặc đã chậm tiến độ sử dụng đất quá 24 tháng thì thời 
điểm để tính gia hạn sử dụng đất 24 tháng được tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền giao 
đất, cho thuê đất quyết định gia hạn”. Với quy định này, Chính phủ đã cho phép chủ đầu 
tư có thời gian đến 48 tháng để đưa đất vào sử dụng, mà nếu chủ đầu tư không đưa đất 
vào sử dụng “thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với 
đất”, để tránh trường hợp chủ đầu tư dùng tài sản trên đất để gây áp lực với cơ quan nhà 
nước, trong lúc chủ đầu tư vẫn không đưa đất vào sử dụng. 

Tuy nhiên, để đảm bảo nguyên tắc Hiến định “Tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức 
đầu tư, sản xuất, kinh doanh được pháp luật bảo hộ và không bị quốc hữu hóa” (Khoản 3 
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Điều 51 Hiến pháp) và thống nhất với các quy định tại Khoản 3 Điều 5 và Khoản 1 Điều 9 
Luật Đầu tư, thì rất cần thiết xem xét, sửa đổi Khoản (1.i) Điều 64 Luật Đất đai.  

Trên cơ sở phân tích tại Mục 7 của Văn bản này, Hiệp hội đề nghị bỏ quy 
định “Nhà nước không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất”, để thống nhất 
với Khoản 3 Điều 51 Hiến pháp và Khoản 3 Điều 5 Luật Đầu tư và đề nghị Chính phủ quy 
định chi tiết thực hiện việc xử lý tài sản gắn liền với đất của nhà đầu tư trong trường 
hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, theo hướng đề xuất, như sau: (i) Xác định giá 
trị còn lại của tài sản gắn liền với đất tại thời điểm Nhà nước thu hồi đất; (ii) Đưa giá trị 
còn lại của tài sản gắn liền với đất này vào chi phí giải phóng mặt bằng khi lựa chọn nhà 
đầu tư mới. Nhà đầu tư mới sẽ thanh toán giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất của nhà 
đầu tư cũ (gửi giá trị còn lại của tài sản này vào Kho bạc Nhà nước).  

Do vậy, Hiệp hội đề nghị sửa đổi, bổ sung Khoản (1.i) Điều 64 Luật Đất đai, như sau:  

“i) Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử 
dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ 
ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; 
trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và 
phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với 
thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà 
chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất. Tài sản hợp pháp của 
chủ đầu tư gắn liền với quyền sử dụng đất được giải quyết theo quy định của pháp luật”. 

Trân trọng kính trình! 
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