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       Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
         

Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) rất hoan nghênhDự thảo 
Luật Đầu tư và đã góp ý tại Văn bản số 49/2020/CV-HoREA ngày 02/05/2020 (đính kèm). 

Để phục vụ phiên thảo luận của Quốc hội về Dự thảo Luật Đầu tưngày 26/05/2020, 
Hiệp hội xin được báo cáo 05 vấn đề quan trọng đề nghị Quốc hội quan tâm xem xét. 

1/- Chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 
dự án đầu tư có sử dụng đất, trong đó có dự án nhà ở:  

Hiệp hội hoan nghênh và tán thành nội dung Điều 30 Dự thảo Luật Đầu tư, trong 
đó có Khoản (3.a), 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 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, 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 từ 126 dự án này, thì 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 thu đến 5.000 tỷ 
đồng.  

Nhưng, Hiệp hội nhận thấy quy định về 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.Bởi lẽ, Luật Đầu tư sử dụng khái niệm 
“nhà đầu tư”,trong lúc các luật khác sử dụng khái niệm “chủ đầu tư”. 

Do vậy, Hiệp hội đề nghị bổ sung cụm từ “nhà đầu tư (chủ đầu tư)” 
vào“Điều 30. Chấp thuận chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư (chủ đầu 
tư) thực hiện dự án” của Dự thảo Luật Đầu tư. 

2/- Đề nghị Luật Đầu tư giải thích đầy đủ hơn khái niệm “nhà đầu tư”: 

Hiệp hội nhận thấy, 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”. Bên cạnh đó, Khoản 
(1.c) Điều 7 Dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi), quy định:“c) Đối với dự án sử dụng vốn 
khác mà pháp luật về đầu tư có quy định phải lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án, chủ 
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đầu tư là nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định lựa chọn. Trường 
hợp có nhiều nhà đầu tư tham gia thì các nhà đầu tư có thể thành lập tổ chức hoặc ủy quyền 
cho một nhà đầu tư làm chủ đầu tư. Trường hợp pháp luật có liên quan quy định về việc lựa 
chọn và công nhận chủ đầu tư thì việc lựa chọn và công nhận chủ đầu tư phải đáp ứng các 
điều kiện và tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan”. Khái niệm “chủ đầu tư, nhà 
đầu tư” cần được đưa vào Dự thảo Luật Đầu tư vì rất phù hợp với phạm vi điều chỉnh của 
Luật Đầu tư. 

Hiện nay, Luật Đầu tư sử dụng khái niệm “nhà đầu tư”, còn các luật chuyên ngành 
khác như Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch 
đô thị, Luật Đất đai lạikhông sử dụng khái niệm “nhà đầu tư”, mà sử dụng khái 
niệm “chủ đầu tư”. 

Theo quy định của pháp luật về dân sự, 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, thuê tổ chức, cá 
nhân khác làm chủ đầu tư dự án. Đồng thời, 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”. 

Do đây cũng 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 là chủ đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định lựa chọn. Trường 
hợp có nhiều nhà đầu tư tham gia thì các nhà đầu tư có thể thành lập tổ chức hoặc ủy quyền 
cho một nhà đầu tư làm chủ đầu tư. Trường hợp pháp luật có liên quan quy định về việc lựa 
chọn và công nhận chủ đầu tư thì việc lựa chọn và công nhận chủ đầu tư phải đáp ứng các 
điều kiện và tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan”. 

3/-Việc xử lý quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất khi chấm dứt hoạt động 
của dự án đầu tư theo Khoản 4 Điều 50 Dự thảo Luật Đầu tư, dẫn đến yêu cầu phải sửa 
đổi, bổ sung Khoản (1.i) Điều 64 Luật Đất đai: 

Hiệp hội nhận thấy 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”.Đồng thời,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”; và Khoản 1 Điều 9 Luật Đầu tư, cũng đã 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 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”. MàKhoản (1.i) Điều 64 Luật Đất 
đai, lại quy định xử lý trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai, như 
sau: “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 
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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 5Dự 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 và 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” theo 
Khoản 3 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 bãibỏ 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:(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 bổ sung Khoản (1.b’ mới)Điều 80 Dự thảo Luật Đầu tư, 
để 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”. 

4/- Quy định 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 theo Khoản (3.a) Điều 30 Dự thảo 
Luật Đầu tư, dẫn đến yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 23 Luật Nhà ở: 

Hiện nay, 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 ởtheo quy định của pháp luật về đất đai để xây dựng nhà ở thương mại”. Nhưng 
trên thực tế, dự án nhà ở thường có quỹ đất hỗn hợp, phổ biến thường có khoảng 10% đất 
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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 các quận nội thành, có xen cài đường hẻm 
thì cũng không thể đạt chuẩn 100% đất ở), do doanh nghiệp được nhận chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất theo quy định tạiKhoản (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”. 

Hiệp hội rất hoan nghênh Khoản (3.a) Điều 30 Dự thảo Luật Đầu tư,vì sẽ giải 
quyết được ách tắc thủ tục đầu tư xây dựng đối với các dự án nhà ở có quỹ đất hỗn hợp, 
khai thông được“điểm nghẽn” về thủ tục đầu tư xây dựng đối với các dự án nhà ở. 

Để đảm bảo sự thống nhất của hệ thống pháp luật,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,Khoản (3.a) 
Điều 30 và Khoản (1.b) Điều 33 Dự thảo Luật Đầu tư, 

5/- Đề nghịsửa đổi, bổ sung Khoản 7 Điều 19 Luật Quy hoạch đô thị: 

Hiện nay, các dự án nhà ở có quỹ đất hỗn hợpbị ách tắcthủ tục đầu tư xây dựng,do 
quy định chỉ có“chủ đầu tư”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 tưdự án đầu tư xây dựng tổ chức 
lập quy hoạch chi tiết khu vực được giao đầu tư”(Ghi chú: Khoản 7 Điều 19 Luật Quy 
hoạch đô thị cũng “xung đột” với Khoản 4 Điều 30 Luật Quy hoạch đô thị,vì 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”, mà có dự án mới được công 
nhận 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. 

Do vậy, để đảm bảo sự thống nhất của hệ thống pháp luật, 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 tưdự 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; 
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- Quý vị Hội viên; 
- Lưu VP. 

 

Lê Hoàng Châu 
ĐTDĐ: 0903 811 069 

Email: lehoangchau68@gmail.com 

 


