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       Kính gửi:  - Thủ tướng Chính phủ 
         - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
         - Bộ Tài chính  
        

Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) rất hoan nghênh Quốc hội 
đã thông qua “Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư” (Luật PPP), nhằm huy 
động các nguồn lực thuộc  khu vực tư nhân cùng hợp tác với Nhà nước thực hiện các dự án 
đầu tư theo phương thức đối tác công tư, để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng và dịch 
vụ, theo nguyên tắc đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư, người sử dụng và 
cộng đồng. 

Bên cạnh các quy phạm pháp luật điều chỉnh dự án PPP, tạiKhoản 5 và Khoản 6 Điều 
101 Luật PPPđã quy định dừng triển khai dự án mới áp dụng loại Hợp đồng Xây dựng - 
Chuyển giao (BT) kể từ ngày Luật PPP có hiệu lực (01/01/2021)vàdừng thực hiệndự án BT 
chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư kể từ ngày 15/08/2020, là rất kịp thời vàrất cần 
thiết, để có thời gian xem xét, rà soát hoàn thiện lại hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật 
điều chỉnh loại hình đầu tư dự án BT. 

Hiệp hội nhận thấyKhoản 5 Điều 101 Luật PPP quy định xử lý chuyển tiếp các dự 
án BT, rất phù hợp với thực tiễn và có lý có tình. Nhất là, điểm c Khoản 5 Điều 101 Luật 
PPP sẽ tháo gỡ được các ách tắc, vướng mắctrong “việc triển khai thực hiện dự án, thanh 
toán theo quy định của hợp đồng BT đã ký kết”,do hiện nay,một số nhà đầu tư dự án BT gặp 
khó khăn, vướng mắc, do chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của địa phương thanh 
toán khối lượng đã thực hiện, hoặc chưa được bàn giao quỹ đất để thực hiện “dự án khác”. 

Hiệp hội đề nghị việc dừng triển khai dự án BT nên giới hạn trong khoảng năm 
2020-2022, để có thời gian xem xét, rà soát, xây dựng đồng bộ cơ chế, chính sách, pháp 
luật về đầu tư các dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao 
(BT).Trọng tâm là rà soát, xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 
(bao gồm Nghị định 63/2018/NĐ-CP và Nghị định 69/2019/NĐ-CP); Luật Đầu tư công; 
Luật Ngân sách nhà nước; Luật Đấu thầu; Luật Đấu giá tài sản, nhằm bịt kín các lỗ 
hổng, đủ điều kiệnđểkhởi động lại các dự ánBT, để vừa đảm bảo tính khả thi, chặt chẽ 
và hiệu quả, vừa đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và lợi ích công cộng. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Nghiên cứu các quy định pháp luật về phương thức xã hội hóa đầu tư dự án theo hình 
thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), Hiệp hội có ý kiến, như sau: 

I. Thực hiện phương thức xã hội hóa đầu tư dự ántheo hình thức Hợp đồng Xây 
dựng - Chuyển giao (BT) là rất cần thiết để góp phần phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ: 

1/- Chủ trương xã hội hóa đầu tư và việc thực hiện dự án BT:  
Hiệp hội nhận thấy,xã hội hóa đầu tưgiữvai trò quan trọng trong phát triển cơ sở 

hạ tầng, dịch vụ, được thực hiện thông qua các phương thức chủ yếu sau đây: (i) Phương 
thức đối tác công tư (PPP); (ii) Phương thức đầu tư dự án theo hình thức Hợp đồng Xây 
dựng - Chuyển giao (BT); (iii)Phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, chủ yếu để xây 
dựng các công trình dân sinh quy mô nhỏ tại cơ sở xã, phường…Bên cạnh đó, thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 5 Khóa IX và Nghị quyết Trung ương 10 Khóa XII “Về phát triển kinh tế 
tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa”,đã huy động được nhiều nguồn lực của khu vực tư nhân vào sự nghiệp đổi mới và 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Tại thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 2011-2015, tổng vốn đầu tư toàn xã 
hội đạt khoảng 1,18 triệu tỷ đồng, chiếm 31,7%GRDPcủa thành phố và tăng mạnhtrong giai 
đoạn 2016-2020, đạt khoảng 2,1 triệu tỷ đồng, bình quân chiếm khoảng 35% GRDP của 
thành phố. Hiện nay, thành phố đang triển khai 22 dự án đầu tư PPP, với tổng vốn đầu tư 
64.244 tỷ đồng; và đang thực hiện các thủ tục đầu tư 166 dự án theo hình thức PPP với tổng 
vốn đầu tư 324.770 tỷ đồng; và đang kêu gọi đầu tư 293 dự án theo hình thức PPP trên các 
lĩnh vực giao thông, môi trường, y tế, văn hóa, giáo dục và các lĩnh vực khác với tổng vốn 
đầu tư 910.426 tỷ đồng.  

Trong đó, đầu tư dự án theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) là 
một phương thức xã hội hóa đầu tư quan trọng. Trong giai đoạn 2015-2017, thành phố 
Hồ Chí Minh đã huy động được 20.338 tỷ đồng từ khu vực tư nhân, để đầu tư thực hiện 
các công trình phát triển cơ sở hạ tầng, cầu, đường, môi trường nước, nhà ở tái định cư… góp 
phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và khu vực, do các nhà đầu tư trong nước thực 
hiện là chủ yếu, hoặc liên danh giữa nhà đầu tư trong nước với nước ngoài, hoặc nhà đầu tư 
nước ngoài là chủ đầu tư thực hiện dự án BT, như một số dự ánsau đây: 

- Dự án BT khu nhà tái định cư Nam Rạch Chiếc, phường An Phú, quận 2, gồm 
1.844 căn hộ phục vụ tái định cư khu đô thị mới Thủ Thiêm, có tổng mức đầu tư khoảng 
2.000 tỷ đồng, do các công ty Tiến Phước, Trần Thái, Keppel Land (Singapore) liên danh 
thực hiện, được thanh toán hoán đổi bằng quỹ đất 30 ha. 

- Dự án BT cầu đường Phạm Văn Đồng dài 13,7 km nối sân bay Tân Sơn Nhất - nút 
giao Linh Xuân (Thủ Đức), có tổng mức đầu tư khoảng 485 triệu USD, được thanh toán hoán 
đổi bằng 05 quỹ đất: 2 khu tại phường Thảo Điền (4,42 ha), 1 khu tại bán đảo Thủ 
Thiêm (4,02 ha), 1 khu đất tại quận 10 (1,8 ha) và 1 khu đất tại phường Long Bình quận 9, do 
Công ty GS E&C (Hàn Quốc) làm chủ đầu tư. 

- Dự án BT giải quyết ngập do triều cường có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai 
đoạn 1), có tổng mức đầu tư 9.926 tỷ đồng, do Tập đoàn Trung Nam làm chủ đầu tư, được 
thanh toán 84% bằng tiền và 16% giá trị bằng quỹ đất. 

- Dự án BT cầu Thủ Thiêm 2, có chiều dài 1.465 m, có tổng mức đầu tư 3.082 tỷ đồng, 
do Công ty Cổ phần Đại Quang Minh làm chủ đầu tư, được thanh toán hoán đổi bằng 26 ha 
đất trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. 
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- Dự án BT Trung tâm thể dục thể thao Phan Đình Phùng, quận 3, do Công ty Cổ 
phần Phát triển bất động sản Phát Đạt hợp tác với Tổng Công ty đền bù giải tỏa làm chủ đầu 
tư. 

 
1.2)- Một số hạn chế và bất cập trong thực hiện dự án BT thời gian qua: 
Hiệp hội nhận thấy, việc thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư thông qua các dự án 

đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) là rất đúng đắn và cần 
thiết.Nhưng, trong thời gian qua đã bộc lộ một số hạn chế và bất cập, như sau: 

(1) Một số cơ chế chính sách, pháp luật chưa đầy đủ, chưa đồng bộ, chưa chặt 
chẽ. 

(2) Công tác thực thi pháp luật đối với một số dự án BT còn lỏng lẻo, nên bên cạnh 
mặt tích cực, đã bộc lộ các bất cập, thậm chí đã có các “lỗ hổng”,dẫn đến khả năng có thể 
làm thất thoát tài sản công,chủ yếu là thất thoát tài sản đất đai, trụ sở làm việc, làm 
thiệt hại cho ngân sách nhà nước. 

(3)Ở chiều ngược lại, có nhà đầu tư dự án BT có thể đã chiếm hưởng được nhiều 
lợi ích không chính đáng, ngay ở“đầu Xây dựng (đầu B-Building)”khi thực hiện công trình 
BT, và cả ở“đầu Chuyển giao (đầu T-Transfer)” khi được thanh toán bằng quỹ đất, trụ sở 
làm việc để thực hiện“dự án khác”, theo “đúng đề xuất”của nhà đầu tư dự án BT. Đồng 
thời, còn làm cho môi trường kinh doanh kém minh bạch và thiếu công bằng. 

Do vậy, Khoản 5 và Khoản 6 Điều 101 Luật PPP quy định dừng triển khai,dừng 
thực hiện dự án BTlà rất cần thiết và đúng đắn, nhưng dẫn đến hệ quả là sẽ phải ngừng 
thực hiện phương thức xã hội hóa đầu tư dự án theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - 
Chuyển giao (BT), cho đến lúc Quốc hội cho phép vận hành trở lại dự án BT. 

1.3)- Cần phải xem xét, rà soát, hoàn thiện lại hệ thống cơ chế, chính sách, pháp 
luật điều chỉnh loại hình đầu tư dự án BT: 

Nghiên cứu Luật PPP, Hiệp hội nhận thấy, Khoản 7 Điều 99 Luật PPP chỉ “Bãi bỏ 
điểm c khoản 4 và khoản 5 Điều 30, khoản 4 Điều 51 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản 
công số 15/2017/QH14”, là các quy định về “đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công 
tư” của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, nay đã được thống nhất quy định trong Luật 
PPP.  

Hiệp hội nhận thấy,Điều 101Luật PPP không sửa đổi, bổ sung, cũng không bãi bỏ 
phương thức xã hội hóa đầu tư các dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - 
Chuyển giao (BT), được quy định tại Khoản 3 Điều 13, Điều 44 và Điều 117 Luật Quản 
lý, sử dụng tài sản công(Đây là những điều, khoản về “đầu tư xây dựng công trình theo hình 
thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT)”), nên theo suy đoán logic thì các điều, khoản 
này vẫn có hiệu lực, mà chỉ “tạm thời” dừng triển khai, thực hiệntheo quy định tại Khoản 
5 và Khoản 6 Điều 101 Luật PPP. 

Hiệp hội nhận thấy, Nghị định 63/2018/NĐ-CP và Nghị định 69/2019/NĐ-CP xác định 
các dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) thuộc loại hình dự 
án PPP, do các Nghị định này được ban hành trước Luật PPP 2020, nên cần được sửa đổi, 
bổ sung theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. 

II. Đề xuất xây dựng đồng bộ cơ chế, chính sách, pháp luật điều chỉnh các dự án 
đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT): 
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1/- Đề xuất cơ chế khắc phụcbất cập do chưa có quy định cụ thể về việc sử dụng 
“tiền thuộc ngân sách nhà nước” để thanh toán dự án BT: 
          1.1)- Quy định pháp luật về sử dụng tài sản công để thanh toán dự án BT: 

(1)Khoản 1 Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, giải thích “tài sản công”, 
trong đó có “tiền thuộc ngân sách nhà nước”. 

(2)Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, không có giải thích “Hợp đồng Xây 
dựng - Chuyển giao”, nhưng Khoản 5 Điều 3 Nghị định 63/2018/NĐ-CP giải thích “5. Hợp 
đồng Xây dựng - Chuyển giao (sau đây gọi là Hợp đồng BT) là hợp đồng được ký giữa cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) để xây dựng công 
trình hạ tầng; sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền và được thanh toán bằng quỹ đất, trụ sở làm việc, tài sản kết 
cấu hạ tầng hoặc quyền kinh doanh, khai thác công trình, dịch vụ để thực hiện Dự án khác”. 

(3) Khoản 6 Điều 7 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, quy định: “6. Sử dụng tài 
sản công để thanh toán các nghĩa vụ của Nhà nước”. 

(4) Khoản 3 Điều 13 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, quy định: “sử dụng tài 
sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo 
hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao”. 

(5) Khoản 1, Khoản 2, Khoản 5, Khoản 6 Điều 44 Luật Quản lý, sử dụng tài sản 
công, quy định về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án 
đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), như sau: 

“1. Nhà nước cho phép sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực 
hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao quy 
định tại pháp luật về đầu tư. 

2. Việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư 
xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao được thực hiện theo 
nguyên tắc ngang giá; giá trị tài sản công được xác định theo giá thị trường tại thời điểm 
thanh toán theo quy định của pháp luật(…) 

5. Giá trị tài sản công được sử dụng để thanh toán dự án đầu tư xây dựng công trình 
theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao được tổng hợp vào ngân sách nhà 
nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

6. Việc sử dụng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để thanh toán cho nhà 
đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - 
chuyển giao phải thực hiện quy định tại Điều này và Điều 117 của Luật này”. 

(6) Điều 117 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, quy định: 
“Điều 117. Sử dụng giá trị quyền sử dụng đất để thanh toán cho nhà đầu tư khi 

thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển 
giao 

Việc sử dụng giá trị quyền sử dụng đất để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện 
dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao phải tuân 
thủ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 44 của Luật này và các quy định sau đây: 

1. Quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được áp dụng hình thức giao đất có 
thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Đối 
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tượng, trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về 
đất đai; 

2. Giá trị quyền sử dụng đất được sử dụng để thanh toán dự án đầu tư xây dựng công 
trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao được xác định theo giá thị trường tại 
thời điểm thanh toán theo quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất”. 

(7)Khoản 3 và Khoản 4 Điều 118 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, quy 
định: “3. Việc khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng được áp dụng theo 
hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả 
thời gian thuê theo quy định của pháp luật về đất đai; 4. Số tiền thu được từ khai thác quỹ 
đất, sau khi trừ đi các chi phí có liên quan, phần còn lại được nộp toàn bộ vào ngân sách nhà 
nước và được bố trí trong kế hoạch đầu tư công và dự toán chi ngân sách nhà nước để 
thực hiện dự án đầu tư được cơ quan, người có thẩm quyền tại khoản 2 Điều này phê duyệt 
theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật 
có liên quan”. 

(8)Khoản 3 Điều 1 Nghị định 69/2019/NĐ-CP, quy định: “3. Trường hợp bán đấu 
giá tài sản công để lấy nguồn thanh toán cho Hợp đồng BT thì việc sử dụng số tiền thu được 
từ bán đấu giá tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT được thực hiện 
theo quy định của Luật đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn 
có liên quan”. 

(9) Khoản (2.c) Điều 5 Nghị định 69/2019/NĐ-CP, quy định: “c) Trường hợp sử 
dụng quỹ đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện 
Dự án BT thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định 
trước khi quyết định chủ trương đầu tư dự án”. 

1.2)- Nhận xét: 
(1) Khái niệm “Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao” được giải thích tại Khoản 5 Điều 

3 Nghị định 63/2018/NĐ-CP, cho phép nhà đầu tư công trình BT “được thanh toán bằng quỹ 
đất, trụ sở làm việc, tài sản kết cấu hạ tầng hoặc quyền kinh doanh, khai thác công trình, 
dịch vụ để thực hiện Dự án khác” và Nghị định 69/2019/NĐ-CP quy định việc sử dụng tài 
sản công để thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT, trong đó có quyền sử dụng đất và tài sản gắn 
liền với đất, nhưng không quy định về sử dụng “tiền thuộc ngân sách nhà nước” để thanh 
toán dự án BT, làchưa phù hợp với các quy định  tại Khoản 6 Điều 7 và Điều 44 Luật Quản 
lý, sử dụng tài sản công. 

(2) Khoản 6 Điều 7 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, quy định “sử dụng tài sản 
công để thanh toán các nghĩa vụ của Nhà nước”, mà theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật 
Quản lý, sử dụng tài sản công, thì trong tài sản công có “tiền thuộc ngân sách nhà nước”.  

Do vậy, Khoản 5 Điều 3 Nghị định 63/2018/NĐ-CP không quy định việc sử 
dụng “tiền thuộc ngân sách nhà nước” để thanh toán dự án BT, là không phù hợp với 
Khoản 6 Điều 7 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.    

(3) Điều 44 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, quy định “Sử dụng tài sản công để 
thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức 
hợp đồng xây dựng - chuyển giao”, có thể hiểu là Nhà nước sử dụng các loại tài sản công, 
trong đó có “tiền thuộc ngân sách nhà nước” để thanh toán dự án BT.  

Trong đó, tại Khoản 6 Điều 44 quy định “Việc sử dụng quyền sử dụng đất và tài sản 
gắn liền với đất để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công 
trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao phải thực hiện quy định tại Điều này 
và Điều 117 của Luật này”. Sau đó, Nghị định 69/2019/NĐ-CP quy định chi tiết việc sử 
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dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT, trong đó có quyền sử dụng đất và 
tài sản gắn liền với đất. 

Do vậy, có thể hiểu là Luật Quản lý, sử dụng tài sản công cũng cho phép sử 
dụng “tiền thuộc ngân sách nhà nước” để thanh toán dự án BT và việc “sử dụng quyền 
sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT” chỉ là một 
trong các phương thức thanh toán dự án BT bằng tài sản công. 

Tuy nhiên, Khoản 2 và Khoản 6 Điều 44 có xu thế sử dụng tài sản công là quyền sử 
dụng đất và tài sản gắn liền với đất để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT, 
nhưng còn thiếu các quy định cụ thể về việc sử dụng “tiền thuộc ngân sách nhà nước” để 
thanh toán dự án BT. 

Vấn đề đặt ra làrất cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Nghị định 63/2018/NĐ-CP và 
Nghị định 69/2019/NĐ-CP, để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ với Luật Quản lý, sử dụng tài 
sản công, quy địnhsử dụng tài sản công, trong đó có “tiền thuộc ngân sách nhà nước” để 
thanhtoán cho nhà đầu tư dự án BT. 

(4) “Trường hợp sử dụng quỹ đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để thanh toán 
cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ xem xét, quyết định trước khi quyết định chủ trương đầu tư dự án”, theo quy định tại 
Khoản (2.c) Điều 5 Nghị định 69/2019/NĐ-CP,lại đẩy việc lênThủ tướng Chính phủ, bởi lẽ 
trước đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã đề xuất sử dụng quỹ đất đã hoàn thành giải 
phóng mặt bằng để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT. 

(5)Khoản 3 và Khoản 4 Điều 118 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Khoản 3 Điều 1 
Nghị định 69/2019/NĐ-CP quy định việc khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển kết cấu hạ 
tầng, hoặc bán đấu giá tài sản công để lấy nguồn thanh toán cho Hợp đồng BT, thì việc sử 
dụng số tiền thu được từ bán đấu giá tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện Dự 
án BT được thực hiện theo quy định của Luật đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước và 
các văn bản hướng dẫn có liên quan. Quy định này rất đúng, nhưng cần sửa đổi, bổ 
sung Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước, 
để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, để có cơ chế sử dụng “tiền thuộc ngân sách nhà 
nước” thanh toán Hợp đồng BT. 

1.3)- Kiến nghị: 
          (1)Đề nghịbổ sung “Khoản 14 (mới)” vào Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng tài sản 
công, giải thích khái niệm “Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao”, như sau: 

“14. Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (sau đây gọi là Hợp đồng BT) là hợp đồng 
được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu 
có) để xây dựng công trình hạ tầng; sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư chuyển 
giao công trình đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được thanh toán bằng tiền 
thuộc ngân sách nhà nước, quỹ đất, trụ sở làm việc, tài sản kết cấu hạ tầng hoặc quyền 
kinh doanh, khai thác công trình, dịch vụ để thực hiện Dự án khác”. 

(2) Đề nghị bổ sung Khoản 8 (mới) vào Điều 6Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 
về “Nguyên tắc sử dụng tài sản công để thanh toán Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao 
(BT)”, như sau: 

“8. Nguyên tắc sử dụng tài sản công để thanh toán Hợp đồng Xây dựng - Chuyển 
giao (BT):  

a) Tiền thuộc ngân sách nhà nước;  
b) Quỹ đất, trụ sở làm việc để thực hiện Dự án khác; 
c) Tài sản kết cấu hạ tầng để thực hiện Dự án khác; 
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d) Quyền kinh doanh, khai thác công trình, dịch vụ”. 
          (3) Đề nghị bổ sung “Khoản 7 (mới)” vào Điều 44 Luật Quản lý, sử dụng tài sản 
công,như sau: 

“7. Nhà nước sử dụng tiền thuộc ngân sách nhà nước để thanh toán cho dự án đầu 
tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), theo loại 
dự án mua tài sản quy định tại Khoản (1.b) Điều 6 Luật Đầu tư công và Khoản (2.đ) Điều 
12 Luật Ngân sách nhà nước”. 
          (4) Đề nghị sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 118 Luật Quản lý, sử dụng tài sản 
công,như sau: 

“4. Số tiền thu được từ khai thác quỹ đất, sau khi trừ đi các chi phí có liên quan, phần 
còn lại được nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước và được bố trí trong kế hoạch đầu tư công 
và dự toán chi ngân sách nhà nước để thực hiện dự án đầu tư, hoặc để thanh toán cho dự án 
đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) được 
cơ quan, người có thẩm quyền tại khoản 2 Điều này phê duyệt theo quy định của pháp luật về 
đầu tư công, pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan”. 
          (5) Đề nghị sửa đổi, bổ sung Khoản (1.b) Điều 6 Luật Đầu tư côngvề “Phân loại dự 
án đầu tư công”, để bổ sung loại “công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển 
giao (BT)”thuộc loại “dự án mua tài sản” bằng “ngân sách nhà nước”, như sau: 
          “b) Dự án không có cấu phần xây dựng là dự án mua tài sản, công trình theo hình 
thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 
mua, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, máy móc và dự án khác không quy định tại điểm a 
khoản này”. 

(6) Đề nghị sửa đổi, bổ sung Khoản (2.đ) Điều 12 Luật Ngân sách nhà nước, để bổ 
sung “công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT)” cũng thuộc đối 
tượng thực hiện chi ngân sách nhà nước “cho công việc thực hiện theo phương thức Nhà 
nước đặt hàng”, như sau: 

“đ) Đối với những khoản chi cho công việc thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt 
hàng, công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), giao kế hoạch 
phải theo quy định về giá hoặc phí và lệ phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành”. 

2/- Đề xuất cơ chế khắc phục bất cập và “lỗ hổng” trong việc lựa chọn nhà đầu tư 
dự án BT, đồng thời là nhà đầu tư “dự án khác”, trong trường hợp được thanh toán 
bằng quỹ đất, trụ sở làm việc: 

2.1)- Quy định hiện hành về lựa chọn nhà đầu tư dự án BT, đồng thời lànhà đầu 
tư “dự án khác”, trong trường hợp được thanh toán bằng quỹ đất, trụ sở làm việc: 

a. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công: 
- Khoản 4 Điều 44 quy định: “4. Việc lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án đầu tư 

xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao được thực hiện theo 
quy định của pháp luật về đấu thầu”. 

- Khoản 2 Điều 43 quy định “2. Việc bán tài sản công được thực hiện theo hình 
thức đấu giá, trừ trường hợp bán các loại tài sản công có giá trị nhỏ theo hình thức niêm yết 
giá công khai hoặc bán chỉ định theo quy định của Chính phủ”. 

- Điều 117 quy định việc “sử dụng giá trị quyền sử dụng đất để thanh toán cho nhà 
đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng-
chuyển giao”. 
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- Khoản 3 Điều 118 quy định “3. Việc khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển kết cấu 
hạ tầng được áp dụng theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất trả 
tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định của pháp luật về đất đai”. 

b. Luật Đấu thầu: 
- Khoản 3 Điều 1 quy định thực hiện đấu thầu trong trường hợp: “Lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất”. 
- Khoản 2 Điều 15 quy định đấu thầu quốc tế đối với “Dự án đầu tư có sử dụng 

đất, trừ trường hợp hạn chế đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư”. 
- Khoản 2 Điều 1 quy định “2. Đấu thầu rộng rãi được áp dụng cho các gói thầu, dự 

án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này, trừ trường hợp quy định tại các điều 21, 22, 23, 
24, 25, 26 và 27 của Luật này”. 

c. Luật Đấu giá tài sản: 
Khoản 1 Điều 4 quy định “1. Tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua 

đấu giá, bao gồm: a) Tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài 
sản nhà nước; b) Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định của pháp 
luật; c) Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (...); k) Tài sản 
hạ tầng đường bộ và quyền thu phí sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ theo quy định của pháp 
luật về quản lý, sử dụng và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ...”. 

d. Luật Đất đai: 
- Khoản (1.c) và Khoản (1.e) Điều 118 quy định Nhà nước giao đất có thu tiền sử 

dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trong các trường hợp “c) 
Sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng”; và “e) Giao đất, cho 
thuê đất đối với đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động 
sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước”. 

- Khoản (1.b) Điều 119 quy định một trong những điều kiện để tổ chức thực hiện đấu 
giá quyền sử dụng đất là “b) Đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với 
đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước”. 

e. Luật Nhà ở: 
Khoản 2 Điều 22 quy định: “2. Việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở 

thương mại được thực hiện thông qua các hình thức sau đây: 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”. 

g. Các nghị định có liên quan: 
- Khoản 1 Điều 37 Nghị định 63/2018/NĐ-CP quy định “1. Việc lựa chọn nhà đầu 

tư được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu”. 
- Khoản (1.b) Điều 3 Nghị định 69/2019/NĐ-CP quy định “b) Việc lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện Dự án BT theo hình thức đấu thầu rộng rãi theo quy định của pháp luật 
về đấu thầu”. 

- Mục 1 và Mục 2 (gồm 6 Điều)Chương II Nghị định 69/2019/NĐ-CP quy định 
việc sử dụng quỹ đất, trụ sở làm việc để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện Dự án BT. 

2.2)- Nhận xét: 
(1) LuậtQuản lý, sử dụng tài sản công và các Nghị định 63/2018/NĐ-CP; Nghị định 

69/2019/NĐ-CP chỉ quy định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư Dự án BT.  
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Sau khi được lựa chọn là nhà đầu tư Dự án BT, thì mặc nhiên trở thành nhà đầu 
tư “dự án khác”, do được nhận thanh toán bằng “quỹ đất, trụ sở làm việc”. Thực chất, đây 
là chỉ định chủ đầu tư dự án bất động sản đối với “dự án khác”.  

Quy định này đã xung đột với các quy định của Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, Luật 
Nhà ở, do các Luật này quy định phải đấu giá đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất để 
lựa chọn nhà đầu tư. 

(2) Việc không quy định đấu thầu (hoặc đấu giá) đồng thời “quỹ đất, trụ sở làm 
việc” thanh toán Dự án BT để lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện “dự án khác” có thể dẫn đến 
thất thoát tài sản nhà nước, do công tác xác định “giá đất cụ thể” cũng là phương thức xác 
định “giá khởi điểm đấu giá”, mà kết quả giá trúng đấu giá thường có giá cao hơn “giá khởi 
điểm đấu giá”.  

Ví dụ:Năm 2014, thực hiện đấu giá công khai mặt bằng 23 Lê Duẩn, quận 1, diện tích 
3.000m2, với 14 nhà đầu tư tham gia, có giá khởi điểm là 550 tỷ đồng, nhưng sau 16 vòng đấu 
giá, thì giá trúng đấu giá lên đến 1.430 tỷ đồng, gấp 2,6 lần giá khởi điểm. 

(3) Chỉ có thể khắc phục tình trạng này, nếu thực hiện đấu thầu đồng thời Dự án BT 
với đấu thầu (hoặc đấu giá) “quỹ đất, trụ sở làm việc” thanh toán Dự án BT để lựa chọn 
nhà đầu tư, để thực hiện “dự án khác”. Nhưng, Luật Đấu thầu và Luật Đấu giá tài sản không 
quy định đấu thầu đồng thời 02 gói thầu trong 01 cuộc đấu thầu(đấu thầu công trình BT 
đồng thời đấu thầuquỹ đất thanh toán Hợp đồng BT để thực hiện “dự án khác”);Cũng chưa 
có quy định đấu thầu đồng thời với đấu giá trong 01 cuộc đấu thầu (đấu thầu công trình 
BT đồng thời đấu giáquỹ đất thanh toán Hợp đồng BT để thực hiện “dự án khác”). 

(4) Do vậy, rất cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật Đấu thầu và Luật Đấu giá tài 
sản, để có thể tiến hành đấu thầu đồng thời Dự án BT với đấu thầu (hoặc đấu giá) quỹ 
đất, trụ sở làm việc thanh toán Hợp đồng BT để thực hiện “dự án khác”. 

Nếu thực hiện cơ chế đấu thầu, đấu giá đồng thời này, thìsẽ không còn lỗ hổng khi sử 
dụng quỹ đất, trụ sở làm việc thanh toán Hợp đồng BT để thực hiện “dự án khác”. Vấn đề 
còn lại là phải quản lý, kiểm soát, không để xảy ra “đấu thầu cuội, đấu thầu chân gỗ”,hoặc 
trong đấu giá có “quân xanh, quân đỏ”. 

2.3)- Kiến nghị: 
(1) Đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Đấu thầu, để quy định đấu thầu Dự án BT đồng 

thời đấu thầu“quỹ đất, trụ sở làm việc” thanh toán Dự án BT, để lựa chọn đồng thời Nhà 
đầu tư Dự án BT và Nhà đầu tư “Dự án khác”. 

(2) Đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Đấu thầu, Luật Đấu giá tài sản, để quy định 
đấu thầu Dự án BT đồng thời đấu giá“quỹ đất, trụ sở làm việc” thanh toán Dự án BT, để 
lựa chọn đồng thời Nhà đầu tư Dự án BT và Nhà đầu tư “Dự án khác”. 

(3) Đề nghị tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm soát, không để xảy ra “đấu 
thầu cuội, đấu thầu chân gỗ”,hoặc tình trạng“đấu giá cuội, quân xanh, quân đỏ”. 

3/- Đề xuất cơ chế khắc phục “lỗ hổng” do khó đảm bảo thực hiện được “nguyên 
tắc ngang giá” khi Nhà nước sử dụng “quỹ đất”để thanh toán Dự án BT:  
       3.1)- Quy định pháp luật có liên quan: 
          (1) Khoản 2 Điều 44 Luật quản lý, sử dụng tài sản công, quy định “2. Việc sử dụng 
tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình 
theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao được thực hiện theo nguyên tắc ngang 
giá; giá trị tài sản công được xác định theo giá thị trường tại thời điểm thanh toán theo quy 
định của pháp luật’. 
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          (2) Khoản 2 Điều 117 Luật quản lý, sử dụng tài sản công, quy định “2. Giá trị 
quyền sử dụng đất được sử dụng để thanh toán dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình 
thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao được xác định theo giá thị trường tại thời điểm 
thanh toán theo quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất”. 
        (3) Khoản (1.c) Điều 112 Luật Đất đai, quy định việc xác định giá đất phải bảo đảm 
nguyên tắc “Phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường của loại đất có cùng mục đích sử 
dụng đã chuyển nhượng, giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất...”. 

(4)Khoản (4.b) Điều 114 Luật Đất đai, quy định “giá đất cụ thể” được sử dụng để 
làm căn cứ “Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không 
thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng đất, cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức mà phải nộp tiền sử dụng đất”. 
    (5)Khoản 2 Điều 6 Nghị định 69/2019/NĐ-CP, quy định “Giá trị quỹ đất được xác 
định theo trình tự, thủ tục xác định giá đất cụ thể quy định tại pháp luật về đất đai”. 
           (6)Khoản 3 Điều 6 Nghị định 69/2019/NĐ-CP, quy định “Giá trị quỹ đất thanh toán 
được xác định tương đương với giá trị Dự án BT và không thay đổi kể từ ngày cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền xác định...”. 

(7)Điều 4 Nghị định 44/2013/NĐ-CP, đã quy định các phương pháp xác định giá 
đất để xác định “giá đất cụ thể” đảm bảo nguyên tắc phù hợp với giá đất phổ biến trên 
thị trường theo quy định tại Điều 112 Luật Đất đai. 

(8)Khoản 2 Điều 15 Nghị định 44/2013/NĐ-CP, quy định “giá đất cụ thể” được sử 
dụng để làm “giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền 
sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê”. 

3.2)- Nhận xét: 
(1) Hiệp hội nhận thấy rất khó đảm bảo “nguyên tắc ngang giá” khi Nhà nước sử 

dụng “quỹ đất, trụ sở làm việc” để thanh toán dự án BT, theo kiểu “vật đổi vật”, “hàng 
đổi hàng”, mà lẽ ra phải dùng tiền để thanh toán dự án BT, mua lại theo kiểu “hàng - 
tiền”, “tiền - hàng”.  

Các quy định pháp luật (nêu trên) chưa phù hợp, chưa sát với thực tế vận hành dự án 
BT và chưa đảm bảo “nguyên tắc ngang giá”, có thể làm thất thoát tài sản nhà nước. Bởi 
lẽ, sau khi phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông thì sẽ làm tăng giá trị đất 
đai, tạo ra chênh lệch địa tô rất lớn.  

Do vậy, chỉ có thực hiện phương thức đấu thầu, hoặc đấu giá quỹ đất này, thì mới 
đảm bảo“nguyên tắc ngang giá” và xác định giá trị tài sản côngphù hợp với giá thị trường. 

(2) Tại thời điểm đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án BT và ký Hợp đồng BT, thì đã 
xác định được “giá trúng thầu công trình BT”. Giá trúng thầu là giá thị trường. Giá trúng 
thầu không thay đổi, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 6 Nghị định 69/2019/NĐ-
CP. 

(3) Theo nguyên tắc “ngang giá” thì “giá trị quỹ đất hoặc trụ sở làm việc” dùng để 
thanh toán dự án BT cũng cần phải được xác định tại thời điểm này.  

Do vậy, chỉ có thực hiện phương thức đấu thầu dự án BT đồng thời với đấu thầu, 
hoặc đấu giá quỹ đất thanh toán Hợp đồng BT, thì mới đảm bảo “nguyên tắc ngang giá”. 

(4) Khoản 2 Điều 117 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công quy định giá trị quyền sử 
dụng đất được xác định “theo quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất”.  
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Cụm từ “theo quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất” chưa thể hiện đầy 
đủ, vì chưa bao gồm các phương thức “đấu giá đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng 
đất”, nên cần được thay thế bằng cụm từ “theo quy định của pháp luật có liên quan” để có 
sự linh hoạt và thống nhất với Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

(5) Phương thức “vật đổi vật; hàng đổi hàng”, “công trình BT đổi quỹ đất, trụ sở làm 
việc” rất cổ lỗ, rất khó để đảm bảo “nguyên tắc ngang giá”. Chỉ có phương thức sử 
dụng “tiền thuộc ngân sách nhà nước”, hoặc phương thức đấu thầu, hoặc đấu giá quỹ đất 
để thanh toán dự án BT, mới là phương thức thanh toán đảm bảo “nguyên tắc ngang giá”. 

 
3.3)- Kiến nghị: 
(1) Đề nghị sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 117 Luật quản lý, sử dụng tài sản công, 

quy định: “2. Giá trị quyền sử dụng đất được sử dụng để thanh toán dự án đầu tư xây dựng 
công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao được xác định theo giá thị 
trường tại thời điểm thanh toán theo quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất của 
pháp luật có liên quan”. 

(2) Đề nghị hạn chế tối đa trường hợp sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng, trụ 
sở làm việc để thanh toán dự án BT. 

Chỉ sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng, trụ sở làm việc để thanh toán dự án BT, 
trong trường hợp dự án BT có tính cấp bách, mà Nhà nước chưa bố trí được “tiền thuộc ngân 
sách nhà nước”, hoặc chưa thể tổ chức đấu thầu, đấu giá quỹ đất, trụ sở làm việc để lấy tiền 
thanh toán dự án BT. 

(3) Trong trường hợp sử dụng quỹ đất để thanh toán cho dự án BT, thì dùng “quỹ 
đất” chưa giải phóng mặt bằng, theo phương thức nhà đầu tư ứng tiền cho Nhà nước để giải 
phóng mặt bằng, như đã quy định tại Điều 8 Nghị định 69/2019/NĐ-CP. 

(4) Đề nghị sửa đổi, bổ sung các phương pháp xác định giá đất xác định “giá đất cụ 
thể” của Nghị định 44/2013/NĐ-CPđể đảm bảo nguyên tắc giá đất phù hợp giá thị trường. 

4/- Đề xuất cơ chế khắc phục bất cập trong trường hợp sử dụng “quỹ đất” chưa 
giải phóng mặt bằng để thanh toán dự án BT: 

4.1)- Các quy định pháp luật có liên quan: 
(1)Điều 117 Luật quản lý, sử dụng tài sản công, quy định việc sử dụng giá trị 

quyền sử dụng đất để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công 
trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). 

(2)Khoản (1.b) Điều 8 Nghị định 69/2019/NĐ-CPvề sử dụng quỹ đất chưa giải 
phóng mặt bằng để thanh toán dự án BT, quy định: “Nhà đầu tư thực hiện ứng trước kinh 
phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và số tiền này được tính vào giá trị của 
Hợp đồng BT; không tính chi phí lãi vay huy động vốn vào Dự án BT đối với khoản kinh 
phí này”. 

4.2)- Nhận xét: 
(1) Nghị định 69/2019/NĐ-CP quy định việc sử dụng quỹ đất chưa giải phóng mặt 

bằng để thanh toán dự án BT. Nhưng trên thực tế còn có các dự án BT chưa giải phóng 
mặt bằng, mà nhà đầu tư phải ứng vốn trước,để thực hiện: (i)Vừa giải phóng mặt bằng 
dự án BT; (ii)Vừa giải phóng mặt bằng quỹ đất thanh toán dự án BT. 
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Ngoài ra, Nhà nước còn sử dụng các quỹ đất, trụ sở làm việctại các địa điểm khác 
ngoài ranh dự án BT để thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT. 

Do vậy, cần bổ sung các trường hợp này vào Nghị định 69/2019/NĐ-CP. 
(2) Trên thực tế,“kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng” thường phát sinh rất 

lớn, dẫn đến ngân sách nhà nước có thể bị thiệt, do phải chi thêm khoản hỗ trợ phát sinh 
cao hơn “Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng” đã được duyệt. 

Do vậy, cần có cơ chế để nhà đầu tư ứng trước “kinh phí bồi thường, giải phóng mặt 
bằng”, bao gồm cả phần chi phí hỗ trợ phát sinh ngoài “Phương án bồi thường, giải phóng 
mặt bằng” và được tính vào chi phí đầu tư dự án BT.  

(3) Khoản (1.b) Điều 8 Nghị định 69/2019/NĐ-CP, dẫn đếnbất cập, do quy 
định:“Nhà đầu tư thực hiện ứng trước kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng(quỹ đất 
thanh toán dự án BT) theo Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền phê duyệt và số tiền này được tính vào giá trị của Hợp đồng BT”. Quy 
định nàykhông chuẩn xác, bởi lẽ, về bản chất thì Hợp đồng BT không bao gồm hạng mục 
chi phí này. 

Khoản (1.b) Điều 8 Nghị định 69/2019/NĐ-CP,quy định: “không tính chi phí lãi vay 
huy động vốn vào Dự án BT đối với khoản kinh phí này”, cũng không logic, vìnếu “số tiền 
này được tính vào giá trị của Hợp đồng BT”, thì phải được “tính chi phí lãi vay huy động 
vốn vào Dự án BT”.  

Hiệp hội tán thành trường hợp số tiền ứng trước này, được dùng để giải phóng mặt 
bằng quỹ đất thanh toán dự án BT, để nhà đầu tư thực hiện“dự án khác”, thì không tính lãi 
vay trong thời gian thực hiện công trình BT. Quy định này là đúng và hợp lý, nhưng cần 
được tính lãi vay cho nhà đầu tư kể từ sau thời điểm thanh toán Dự án BT, mà cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền chưa bàn giao quỹ đất để nhà đầu tư thực hiện “dự án 
khác”(để thúc đẩy cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh toán đúng hạn cho Nhà đầu tư). 

4.3)- Kiến nghị: 
(1) Hiệp hội đề nghị số tiền do nhà đầu tư ứng trước để giải phóng mặt bằng công 

trình thuộc dự án BT “được tính vào giá trị của Hợp đồng BT và được tính lãi suất”. 
(2) Hiệp hội đề nghị số tiền do nhà đầu tư ứng trước để giải phóng mặt bằng quỹ 

đất thanh toán dự án BT để thực hiện “dự án khác”, được khấu trừ vào giá trị quỹ đất 
thanh toán dự án BT và không được tính lãi suất trong thời gian thực hiện dự án BT; 
nhưng được tính lãi suất kể từ sau thời điểm thanh toán dự án BT, trong trường hợp cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền chưa bàn giao quỹ đất để nhà đầu tư thực hiện “dự án khác”. 

5/- Đề xuất cơ chế khắc phục bất cập do phát sinh “xung đột” pháp luật giữa quy 
định khai thác “quỹ đất” để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng bằng phương thức đấu 
giá quyền sử dụng đất (theo Luật Đất đai) và quy định sử dụng “quỹ đất” để thanh toán 
dự án BT (theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công):  
          5.1)- Quy định pháp luật có liên quan: 

(1)Khoản (1.c) và Khoản (1.e) Điều 118 Luật Đất đai, quy định Nhà nước giao đất 
có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trong các 
trường hợp “c) Sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng”; và “e) 
Giao đất, cho thuê đất đối với đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ 
sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở 
hữu nhà nước”. 



13 
 

(2)Khoản (1.b) Điều 119 Luật Đất đai, quy định một trong những điều kiện để tổ 
chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất là “b) Đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có 
tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước”. 

(3)Khoản 2 Điều 43 Luật quản lý, sử dụng tài sản công, quy định “2. Việc bán tài 
sản công được thực hiện theo hình thức đấu giá, trừ trường hợp bán các loại tài sản công 
có giá trị nhỏ theo hình thức niêm yết giá công khai hoặc bán chỉ định theo quy định của 
Chính phủ”. 
          (4)Khoản 1, Khoản 3, Khoản 4 Điều 118 Luật quản lý, sử dụng tài sản công, quy 
định “1. Khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng là việc Nhà nước áp dụng 
cơ chế thu hồi đất vùng phụ cận của đất phục vụ dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu 
hạ tầng theo quy định của pháp luật về đất đai nhằm tạo quỹ đất để tạo vốn phát triển kết 
cấu hạ tầng (…) 3. Việc khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng được áp 
dụng theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất trả tiền thuê đất một 
lần cho cả thời gian thuê theo quy định của pháp luật về đất đai. 4. Số tiền thu được từ 
khai thác quỹ đất, sau khi trừ đi các chi phí có liên quan, phần còn lại được nộp toàn bộ 
vào ngân sách nhà nước và được bố trí trong kế hoạch đầu tư công và dự toán chi ngân 
sách nhà nước để thực hiện dự án đầu tư được cơ quan, người có thẩm quyền tại khoản 2 
Điều này phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về ngân sách 
nhà nước và pháp luật có liên quan”. 

(5) Khoản 3 Điều 1 Nghị định 69/2019/NĐ-CP, quy định “3. Trường hợp bán đấu 
giá tài sản công để lấy nguồn thanh toán cho Hợp đồng BT thì việc sử dụng số tiền thu 
được từ bán đấu giá tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT được 
thực hiện theo quy định của Luật đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước và các văn bản 
hướng dẫn có liên quan”. 

(6) Khoản 2 Điều 6 Nghị định 69/2019/NĐ-CP, quy định “2. Giá trị quỹ đất được 
xác định theo trình tự, thủ tục xác định giá đất cụ thể quy định tại pháp luật về đất đai”. 
         5.2)- Nhận xét: 

(1) Đã có sự thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ về quy định khai thác “quỹ đất” để 
tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng bằng phương thức đấu giá quyền sử dụng đất (theo 
Luật Đất đai); với quy định sử dụng “quỹ đất” để thanh toán dự án BT (theo Luật Quản 
lý, sử dụng tài sản công). 

 Luật quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định 69/2019/NĐ-CP quy định việc khai 
thác quỹ đất để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng được áp dụng theo hình thức giao đất có 
thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo 
quy định của pháp luật về đất đai. 
          Quy định này đã “xung đột” với Luật Đất đai quy định phải thực hiện đấu giá “quỹ 
đất” để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, kể cả trong trường hợp giao đất, 
cho thuê đất đối với đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt 
động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà 
nước. 
          Hơn nữa, “quỹ đấtcông” đã giải phóng mặt bằng và trụ sở làm việc (cũng là đất đã 
giải phóng mặt bằng), đã hội đủ điều kiện để tổ chức đấu giá các “quỹ đất” này, để tạo 
vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. 
          (2) Luật quản lý, sử dụng tài sản công quy định việc khai thác “quỹ đất” để tạo vốn 
phát triển kết cấu hạ tầng là việc Nhà nước áp dụng cơ chế thu hồi đất vùng phụ cận của 
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đất phục vụ dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng theo quy định của pháp luật về 
đất đai nhằm tạo “quỹ đất” để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng.  

Quy định này cũng chưa thống nhất và có nội hàm hẹp hơn quy định của Luật Đất 
đai, do chỉ quy định thu hồi đất vùng phụ cận của đất phục vụ dự án. Trong lúc trên thực 
tế, Nhà nước đã sử dụng nhiều quỹ đất ở các địa điểm bên ngoài ranh dự án BT, để 
thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT. Đồng thời, Luật Đất đai quy định đấu giá quỹ 
đất (nói chung), chứ không chỉ thu hồi đất vùng phụ cận, để tạo vốn cho đầu tư xây dựng 
kết cấu hạ tầng. 
          5.3)- Kiến nghị: 
          (1) Hiệp hội đề nghị thực hiện phổ biến việc bán đấu giá “quỹ đất” công đã giải 
phóng mặt bằng, trụ sở làm việc, để tạo nguồn “tiền thuộc ngân sách nhà nước” để 
thanh toán Hợp đồng BT. 
          (2) Hiệp hội đề nghị việc sử dụng “tiền thuộc ngân sách nhà nước” để thanh toán 
Hợp đồng BT, được thực hiện theo quy định về mua tài sản công theo Khoản (1.b) Điều 
6 Luật Đầu tư công; và theo Khoản (2.d) Điều 12 Luật Ngân sách nhà nước, có bổ sung 
thủ tục, cơ chế phù hợp với dự án BT(như đề xuất tại Mục 1 Phần II của Văn bản này).   
          (3) Hiệp hội đề nghị hạn chế tối đa việc sử dụng “quỹ đất” đã giải phóng mặt bằng, 
trụ sở làm việc để thanh toán Hợp đồng BT và chỉ thực hiện phương thức thanh toán 
này, khi đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, như đã quy định tại Khoản (1.c) Điều 
5 Nghị định 69/2019/NĐ-CP. 
          (4) Hiệp hội nhận thấy chỉ nên sử dụng “quỹ đất” chưa giải phóng mặt bằng để 
thanh toán Hợp đồng BT trong trường hợp nhà đầu tư ứng trước tiền giải phóng mặt 
bằng cho Nhà nước, như đã quy định tại Điều 8 Nghị định 69/2019/NĐ-CP. 

6/- Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục cho phép thực hiện các dự án BT đã ký 
kết hợp đồng, thanh toán theo quy định của Hợp đồng BT đã ký kết và quy định của 
pháp luật tại thời điểm ký kết hợp đồng: 

Khoản (5.c) Điều 101 Luật PPP, quy định: “Dự án đã ký kết hợp đồng trước ngày 
Luật này có hiệu lực thi hành (ngày 01/01/2021) thì tiếp tục thực hiện việc triển khai thực 
hiện dự án, thanh toán theo quy định của Hợp đồng BT đã ký kết và quy định của pháp luật 
tại thời điểm ký kết hợp đồng”. 

Căn cứ quy định này, thì các dự án BT được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết 
hợp đồng BT với nhà đầu tư trong năm 2020 trở về trước, thì vẫn được “tiếp tục thực hiện 
việc triển khai thực hiện dự án, thanh toán theo quy định của Hợp đồng BT đã ký kết và quy 
định của pháp luật tại thời điểm ký kết hợp đồng”. 

Nhưng trên thực tế, các địa phương “chưa dám”cho phép nhà đầu tư tiếp tục thực hiện 
dự án BT; cũng chưa thanh toán khối lượng công trình BT đã được nhà đầu tư thực hiện; cũng 
“chưa dám” bàn giao quỹ đất thanh toán Hợp đồng BT để nhà đầu tư thực hiện “dự án 
khác”, nên các nhà đầu tư dự án BT gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc. 

Do vậy, Hiệp hội kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, Ủy ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục cho phép thực hiện các dự 
án BT đã ký kết hợp đồng, thanh toán theo quy định của Hợp đồng BT đã ký kết và quy 
định của pháp luật tại thời điểm ký kết hợp đồng. 

Trân trọng kính trình! 
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Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban Chỉ đạo Trung ương về 
CSNƠ&TTBĐS; 
- Bộ Xây dựng; Bộ Tài nguyên Môi trường; 
Bộ Tư pháp; Bộ Giao thông Vận tải; 
  Ngân hàng Nhà nước; 
- Ban Chấp hành Hiệp hội; 
- Quý vị Hội viên; 
- Lưu VP. 
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