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                          Kính gửi: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
        

Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) đã có Văn bản số 
49/2020/CV-HoREA ngày 02/05/2020 góp ý kiến Dự thảo Luật Đầu tư (đính kèm). Nay, 
Hiệp hội có ý kiến bổ sung, như sau: 

Hiệp hội nhận thấy từ năm 2015 đến nay, đã có hàng trăm 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, đã bị ách tắc, không thể hoàn thành được các thủ tục đầu tư xây dựng, do 
một số quy định pháp luật thiếu thống nhất, chưa đồng bộ, thậm chí có các quy phạm pháp 
luật mâu thuẫn, “xung đột”. Hậu quả là doanh nghiệp rơi vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, bị 
chôn vốn nhiều năm, không thể thực hiện được dự án, bị thua lỗ, thậm chí có nguy cơ phá 
sản, ngân sách nhà nước bị thất thu, giá nhà tăng, người có nhu cầu thực khó tạo lập nhà ở.    

Trong đó, có các ách tắc về quy trình thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở, như sau: 

(1) Ách tắc do quy định dự án nhà ở phải có 100% đất ở, thì mới được chỉ định chủ 
đầu tư theo quy định tại Khoản 4 Điều 23 Luật Nhà ở: “4. Nhận chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai để xây dựng nhà ở thương mại”.  

Trong lúc, dự án nhà ở thường có quỹ đất hỗn hợp, phổ biến thường có khoảng 10% 
đất ở, khoảng 80% đất nông nghiệp, khoảng 10% đất rạch, đường, bờ đất, kênh mương nội 
đồng do Nhà nước quản lý. Ngay cả dự án nhà ở trong quận nội thành, có xen cài đường hẻm 
thì cũng không thể đạt chuẩn 100% đất ở.   

(2) Ách tắc do quy định chỉ có “chủ đầu tư” dự án đầu tư xây dựng mới được lập 
quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, theo quy định tại Khoản 7 Điều 19 Luật Quy hoạch đô thị: 
“7. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu vực được giao 
đầu tư” (Ghi chú: Hiện nay, chỉ có Luật Đầu tư, Luật Quản lý sử dụng tài sản công, sử dụng 
khái niệm “nhà đầu tư”, các luật khác như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Xây dựng, Luật 
Quy hoạch đô thị, Luật Kinh doanh bất động sản, sử dụng khái niệm “chủ đầu tư”. Theo 
pháp luật về dân sự thì “nhà đầu tư” có thể là “chủ đầu tư”, hoặc ủy quyền, hoặc thuê tổ 
chức, cá nhân khác làm chủ đầu tư. Việc công nhận “chủ đầu tư” thực hiện theo các điều 
kiện và thủ tục của pháp luật chuyên ngành). 

Khoản 7 Điều 19 Luật Quy hoạch đô thị cũng “xung đột” với Khoản 4 Điều 30 Luật 
Quy hoạch đô thị (Khoản 4 Điều 30 Luật Quy hoạch đô thị, quy định: “Đồ án quy hoạch chi 
tiết đã được phê duyệt là cơ sở để cấp giấy phép xây dựng và lập dự án đầu tư xây dựng”).  

Quy định tại Khoản 4 Điều 30 Luật Quy hoạch đô thị, có nghĩa là doanh nghiệp hoặc 
nhà đầu tư phải trình duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (trước) để làm cơ sở cấp giấy 
phép xây dựng và lập dự án đầu tư. Mà có dự án đầu tư thì mới được thực hiện thủ tục 
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công nhận chủ đầu tư (sau). Trong lúc, Luật Đầu tư hiện nay thực hiện thủ tục “Quyết định 
chủ trương đầu tư”, thì chỉ ghi tên “nhà đầu tư” dự án, chứ không ghi tên “chủ đầu tư”.  

Do “xung đột” pháp luật này mà Sở Xây dựng (Sở Quy hoạch Kiến trúc) một số địa 
phương không nhận hồ sơ đề xuất quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của “nhà đầu tư”, mặc 
dù Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã ban hành “Quyết định chủ trương đầu tư” ghi tên “nhà đầu 
tư”, dẫn đến doanh nghiệp không thể hoàn tất thủ tục hành chính để triển khai dự án.   

Hiệp hội rất hoan nghênh Khoản (3.a) Điều 30 Dự thảo Luật Đầu tư, nếu được 
thông qua, sẽ giải quyết được ách tắc này, khai thông được thủ tục hành chính đối với các 
dự án nhà ở của “Nhà đầu tư có quyền sử dụng đất do nhận chuyển quyền sử dụng đất” sẽ 
được “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”.  

Hiệp hội cũng rất hoan nghênh Dự thảo Luật Đầu tư, bãi bỏ Khoản 2 Điều 170 và 
Điều 171 Luật Nhà ở; bãi bỏ Điều 10 Luật Quy hoạch đô thị; sửa đổi, bổ sung Điều 175 
Luật Nhà ở; sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản… 

Để bổ sung Văn bản 49/2020/CV-HoREA ngày 02/05/2020, Hiệp hội góp ý kiến bổ 
sung Dự thảo Luật Đầu tư, như sau: 

(1) 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, hoặc thuê tổ chức, cá nhân khác 
làm chủ đầu tư dự án, đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành”. 

(2) Hiệp hội đề nghị bổ sung Khoản (1.b’ mới) Điều 80 Dự thảo Luật Đầu tư, để 
sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 23 Luật Nhà ở, 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”, 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 (3.a) Điều 30, Khoản (1.b) Điều 
33 Dự thảo Luật Đầu tư, 

(3) Hiệp hội đề nghị bổ sung Khoản (1.b’’ mới) Điều 80 Dự thảo Luật Đầu tư, để 
sửa đổi, bổ sung Khoản 7 Điều 19 Luật Quy hoạch đô thị, bổ sung thêm chủ thể “nhà đầu 
tư”, như sau: “7. Chủ đầu tư, nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng tổ chức lập quy hoạch chi 
tiết khu vực được giao đầu tư”, để thống nhất với Khoản 4 Điều 30 Luật Quy hoạch đô thị 
và phù hợp với các quy định về “nhà đầu tư” trong Luật Đầu tư.  

Trân trọng kính trình! 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ Kế hoạch Đầu tư; 
- Ủy ban nhân dân TPHCM; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM; 
- Ban Chấp hành Hiệp hội; 
- Quý vị Hội viên; 
- Lưu VP. 
Đính kèm: Văn bản 49/2020/CV-HoREA  
ngày 02/05/2020. 
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