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        Kính gửi: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
             - Thủ tướng Chính phủ   
    - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 
 

Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) và cộng đồng doanh 
nghiệp rất hoan nghênh và cảm ơn Quốc hội đã thông qua các dự án Luật do Chính phủ đề 
xuất, tại kỳ họp thứ 9. Trong đó, Luật Đầu tư và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Xây dựng, có hiệu lực ngày 01/01/2021, sẽ tháo gỡ ách tắc về thủ tục đầu tư xây 
dựng đối với các dự án đầu tư kinh doanh, trong đó, có hàng trăm dự án nhà ở, mà nhà 
đầu tư có quyền sử dụng đất, hoặc nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng 
đất nông nghiệp, theo quy định của pháp luật về đất đai. Luật Đầu tư và Luật Xây dựng (sửa 
đổi), sẽ chuẩn hóa quy trình thủ tục đầu tư xây dựng đối với các dự án nhà ở trong thời gian 
tới, như sau: 

1/- Về chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư, công nhận chủ 
đầu tư dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư: 

1.1)- Quy định của Luật Đầu tư 2020 về chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp 
thuận nhà đầu tư: 

Đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ quan có thẩm quyền 
chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư không thông qua đấu 
giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong các trường hợp sau đây: 

a) Nhà đầu tư có quyền sử dụng đất, trừ trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục 
đích quốc phòng, an ninh, thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công 
cộng theo quy định của pháp luật về đất đai; 

b) Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông 
nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không thuộc trường 
hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai; 

c) Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao; 

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

 

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

--------000-------- 
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2020 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

                        
HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN 

Số: 68/2020/CV- HoREA 
“V/v Luật Đầu tư và Luật Xây dựng 
(sửa đổi) vừa được Quốc hội thông 
qua sẽ tháo gỡ ách tắc cho hàng trăm 
dự án nhà ở và chuẩn hóa quy trình 
thủ tục đầu tư xây dựng” 
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1.2)- Luật Đầu tư 2020 đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở, Luật 
Bảo vệ môi trường, kết hợp với Luật Xây dựng (sửa đổi), đảm bảo sự thống nhất, 
đồng bộ của hệ thống pháp luật về chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà 
đầu tư, công nhận chủ đầu tư:  

(1) Luật Đầu tư sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 22 Luật Nhà ở, về chấp 
thuận nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư. Trường hợp có nhiều “nhà đầu tư” 
được chấp thuận thì việc xác định “chủ đầu tư” theo quy định của Luật Xây dựng.  

(2) Luật Đầu tư sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở, về hình thức sử 
dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, đối với trường hợp có 
quyền sử dụng đất ở hợp pháp và các loại đất khác được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở. 

(3) Luật Đầu tư sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 170 Luật Nhà ở, quy định đối với 
dự án xây dựng nhà ở khác thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật 
Đầu tư thì thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư. 

(4) Luật Đầu tư bãi bỏ khoản 3 Điều 22 và Điều 171 Luật Nhà ở, để đảm bảo sự 
thống nhất về quy trình thủ tục đầu tư xây dựng, đối với các dự án nhà ở phải thực hiện thủ 
tục “chấp thuận chủ trương đầu tư” theo quy định của Luật Đầu tư. 

(5) Luật Đầu tư sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm đ khoản 2 Điều 25 Luật Bảo vệ môi 
trường, đối với các đối tượng quy định tại Điều 18 của Luật Bảo vệ môi trường, cấp có 
thẩm quyền căn cứ đánh giá sơ bộ tác động môi trường để chấp thuận chủ trương đầu 
tư; hoặc để cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư theo yêu cầu của nhà đầu tư; thì nhà đầu tư chỉ được thực hiện dự án sau 
khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt. 

1.3)- Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020 quy định về “chủ đầu tư”, “nhà đầu tư”; 
tích hợp thẩm định “thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở” khi thực hiện thủ 
tục cấp Giấy phép xây dựng:  

(1) Luật Xây dựng (sửa đổi) quy định, “Chủ đầu tư” được xác định trước khi lập 
dự án đầu tư xây dựng hoặc khi phê duyệt dự án hoặc các trường hợp khác theo quy 
định của pháp luật có liên quan. 

(2) Luật Xây dựng (sửa đổi) quy định, đối với dự án sử dụng các nguồn vốn đầu tư 
hợp pháp của tổ chức, cá nhân (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 đầu tư là nhà đầu tư được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. 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) Luật Xây dựng (sửa đổi) quy định, dự án nhà ở phải được cơ quan chuyên môn 
về xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Trong đó, có nội 
dung thẩm định về sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch xây dựng, quy hoạch có 
tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch hoặc 
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phương án tuyến công trình, vị trí công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp 
thuận. 

(4) Luật Xây dựng (sửa đổi) quy định, chủ đầu tư thực hiện “thiết kế xây dựng triển 
khai sau thiết kế cơ sở” được tích hợp trong hồ sơ thủ tục cấp Giấy phép xây dựng.  

Cơ quan chuyên môn về xây dựng chỉ thẩm định thiết kế sau thiết kế cơ sở, đối 
với công trình xây dựng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng sử dụng vốn 
khác được xây dựng tại khu vực không có quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây 
dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.  

2/- Luật Đầu tư và Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020 sẽ tháo gỡ ách tắc cho hàng 
trăm dự án nhà ở và xác lập “quy trình chuẩn” về thủ tục đầu tư xây dựng: 

Từ ngày 10/12/2015 (ngày Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành 
Luật Nhà ở 2014, có hiệu lực) đến tháng 10/2018, tại thành phố Hồ Chí Minh đã có 126 dự 
án nhà ở thực hiện thủ tục “Quyết định chủ trương đầu tư” bị ách tắc thủ tục đầu tư, gây 
thiệt hại cho doanh nghiệp, làm sụt giảm nguồn cung dự án và sản phẩm cho thị trường bất 
động sản, người tiêu dùng phải mua nhà giá cao hơn, ngân sách nhà nước bị thất thu.  

Luật Đầu tư và Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020 tháo gỡ được các vướng mắc sau: 

(1) Luật Đầu tư thống nhất thực hiện thủ tục “chấp thuận chủ trương đầu tư” đối 
với các trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất; hoặc nhận chuyển nhượng, nhận 
góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh 
doanh phi nông nghiệp không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của 
pháp luật về đất đai. Bao gồm các dự án nhà ở có quỹ đất hỗn hợp, gồm đất ở, đất nông 
nghiệp và các loại đất khác. 

(2) Luật Đầu tư đã sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở, đối với trường 
hợp có nhiều “nhà đầu tư” được chấp thuận, thì việc xác định “chủ đầu tư” theo quy định 
của Luật Xây dựng.  

Khoản (2.d) Điều 7 Luật Xây dựng (sửa đổi), quy định trường hợp dự án sử dụng 
các nguồn vốn đầu tư hợp pháp của tổ chức, cá nhân (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, thì chủ đầu tư 
là nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. 

Như vậy, Luật Đầu tư và Luật Xây dựng (sửa đổi), kết hợp với việc sửa đổi đồng 
bộ một số điều của Luật Nhà ở, sẽ giải quyết được ách tắc về quy trình thủ tục đầu tư 
xây dựng hiện nay. Bởi lẽ, “nhà đầu tư” không được trình duyệt quy hoạch chi tiết tỷ 
lệ 1/500, do khoản 7 Điều 19 Luật Quy hoạch đô thị, quy định “Chủ đầu tư dự án đầu 
tư xây dựng tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu vực được giao đầu tư”.  

(3) Luật Đầu tư đã sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở đối với trường 
hợp có quyền sử dụng đất ở hợp pháp và các loại đất khác được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở.  

Quy định về “đất ở hợp pháp và các loại đất khác” của khoản 1 Điều 23 Luật Nhà 
ở, sẽ đảm bảo sự thống nhất với khái niệm “đất” của Luật Đất đai. 

(4) Luật Đầu tư đã sửa đổi điểm a, điểm đ Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường, chỉ 
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yêu cầu có đánh giá sơ bộ tác động môi trường để chấp thuận chủ trương đầu tư; hoặc 
để cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.  

Quy định này rất hợp lý và tiết kiệm được thời gian, chi phí của nhà đầu tư.  

(5) Luật Xây dựng (sửa đổi) đã giảm bớt “bước thẩm định thiết kế xây dựng 
triển khai sau thiết kế cơ sở” của cơ quan chuyên môn về xây dựng và tích hợp hồ sơ 
thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở khi lập thủ tục cấp Giấy phép xây dựng, 
khắc phục được bất cập của Luật Xây dựng 2014, ví dụ: Đối với trường hợp dự án nhà ở 
có công trình cấp 1 (trên 24 tầng), thì trước đây, chủ đầu tư phải 02 lần ra Cục Quản lý 
hoạt động xây dựng Bộ Xây dựng để thẩm định cả 02 bước thiết kế: “Bước thẩm định thiết 
kế cơ sở”; Tiếp theo, phải thực hiện “Bước thẩm định thiết kế kỹ thuật sau thiết kế cơ sở”; 
Rồi sau đó, mới được Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng. 

Ngày 13/09/2019, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 768/QĐ-
BXD, cho phép “Cục Công tác phía Nam” của Bộ Xây dựng được thực hiện công tác của 
cơ quan chuyên môn về xây dựng, bao gồm “Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, 
thiết kế bản vẽ thi công theo phân cấp và theo quy định của pháp luật đối với công trình 
cấp I là nhà hoặc kết cấu dạng nhà có quy mô đến 30 tầng hoặc chiều cao không quá 
100m”.  

Như vậy, các chủ đầu tư dự án nhà ở có công trình cấp I là nhà hoặc kết cấu dạng 
nhà có quy mô đến 30 tầng hoặc chiều cao không quá 100m, trên địa bàn thành phố Hồ 
Chí Minh, thành phố Cần Thơ và 17 tỉnh thuộc Miền đông Nam bộ và Miền tây Nam bộ 
không còn phải ra Bộ Xây dựng để thẩm định thiết kế như trước đây, mà chỉ thẩm định tại 
Sở Xây dựng hoặc Cục Công tác phía Nam Bộ Xây dựng. 

Tóm lại, Luật Đầu tư và Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020, vừa tháo gỡ được ách 
tắc cho hàng trăm dự án nhà ở hiện nay, cũng đồng thời xác lập “quy trình chuẩn” về 
thủ tục đầu tư xây dựng đối với các dự án có quyền sử dụng đất, phải thực hiện chấp 
thuận chủ trương đầu tư đồng thời công nhận nhà đầu tư, trong thời gian tới. 

3/- Đề xuất “chuẩn hóa” quy trình quy trình thủ tục đầu tư xây dựng đối với 
các dự án nhà ở, trên cơ sở các quy định của Luật Đầu tư, Luật Xây dựng (sửa đổi) và 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở vừa được Quốc hội thông qua: 

Luật Đầu tư, Luật Xây dựng (sửa đổi) sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Nhưng 
Hiệp hội đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét vận dụng, để thực hiện 
quy trình thủ tục đầu tư xây dựng đối với các dự án nhà ở, hoàn toàn thuộc thẩm quyền 
của địa phương, như sau:  

Bước 1: Lập thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà 
đầu tư.     

Bước 2: Lập thủ tục phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, do “nhà đầu tư” đề 
xuất (hoặc Bản vẽ tổng mặt bằng và đồ án kiến trúc, đối với khu vực đầu tư có diện tích 
dưới 2 ha).  

Bước 3: Thực hiện song song các thủ tục: (i) Lập thủ tục chấp thuận đầu tư, công 
nhận chủ đầu tư; thẩm định thiết kế cơ sở; cấp Giấy phép xây dựng và được khởi công 
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xây dựng công trình trong dự án; (ii) Song song với lập thủ tục giao thuê đất, chuyển 
mục đích sử dụng đất. 

Xin được lưu ý, theo Khoản (1.c) Điều 83a Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020, “đối 
với dự án sử dụng các nguồn vốn đầu tư hợp pháp của tổ chức, cá nhân mà pháp luật về 
đầu tư có quy định phải lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án, chủ đầu tư là nhà đầu 
tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận”.  

Do vậy, Hiệp hội nhận thấy Văn bản “Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời 
chấp thuận nhà đầu tư” của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, có thể coi là đã hoàn thành thủ 
tục “công nhận chủ đầu tư”, do đã được quy định tại Khoản (1.c) Điều 83a Luật Xây 
dựng (sửa đổi), nên thủ tục “công nhận chủ đầu tư” chỉ nhằm mục đích hoàn thiện hồ 
sơ đầu tư dự án. 

Bước 4: Lập thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính, nộp tiền sử dụng đất, cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất dự án, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. 
Sau khi đã hoàn thành nộp tiền sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, 
chủ đầu tư dự án mới được bán nhà ở xây sẵn hoặc bán nhà ở hình thành trong tương lai. 

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

 
TM. BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI 

CHỦ TỊCH 
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