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       Kính gửi: Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh 
       

 Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) nhận thấy, do ảnh hưởng 
của dịch CoViD-19 nên GDPquý 3/2021 cả nước tăng trưởng âm -6,17% và trong 09 tháng 
đầu năm 2021 chỉ tăng trưởng 1,42%.Nhưng, do đã cơ bản kiểm soát được dịch CoViD-19 
nên Ngân hàng thế giới(WB) dự báo GDP năm 2021 của nước ta vẫn có thể đạt 4,8% và từ 
năm 2022 trở đi có thể đạt mức 6,5-7%. 

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất 
trong đợt bùng phát dịch vừa qua, nên mặc dù đã có sự chung tay góp sức của toàn xã hội, 
trong đó có doanh nghiệp bất động sản, nhưng thành phố đã phải huy động mọi nguồn lực 
từ ngân sách nhà nước để vừa chống dịch, vừa đảm bảo an sinh xã hội cho10 triệu dân.  

Trong giai đoạn bình thường mới sống chung an toàn với dịch CoViD-19, để tạo “cú 
huých” cho sự phục hồi và phát triển nền kinh tế của thành phố thì Ủy ban nhân dân thành 
phố đã chỉ đạo khởi động lại 45 dự án đầu tư công về kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng giao 
thôngvà quyết tâm hoàn thànhtrong năm 2021. 

Đồng thời, Lãnh đạo thành phố cũng đã chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ các “ách tắc, 
vướng mắc” về cơ chế, quy trình, thủ tục trong  thực thi pháp luật, áp dụng pháp luật 
để xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố thật sự thông thoáng, minh 
bạch, công bằng và cạnh tranh lành mạnh, nhằm nâng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh (PAPI) của thành phố nằm trong tốp 5 của cả nước, tạo điều kiện sản xuất, kinh 
doanh  thuận lợi cho khu vực tư nhân, bao gồm lĩnh vực bất động sản và khu vực đầu 
tư nước ngoài(FDI).   

Hiệp hội nhận thấy, ở nhiều nước trên thế giới thì lĩnh vực bất động sản thường 
chiếm tỷ trọng khoảng 20% GDP; Ở nước ta, lĩnh vực bất động sản mới chiếm tỷlệ khoảng 
7-8% GDP nên còn nhiều tiềm năng đóng góp cho nền kinh tế phục hồi và tăng trưởng trở 
lại sau dịch CoViD-19.  

Do vậy, Hiệp hội xin được đề xuất các giải pháp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân 
dân thành phố để vừa tăng nguồn thu cho ngân sách Thành phố, vừa hỗ trợ thị trường bất 
động sản phục hồi và tăng trưởng trở lại theo hướng minh bạch, lành mạnh, ổn định và bền 
vững, vừa giúp cho người tiêu dùng có cơ hội tạo lập được nhà ở, góp phần đảm bảo an sinh 
xã hội về nhà ở cho người dân, như sau:  

1/- Đề nghị tháo gỡ ngay “ách tắc, vướng mắc” về tính tiền sử dụng đất các dự án 
nhà ở thương mại: 

1.1)- Đề nghị khẩn trương giải quyết công tác tính tiền sử dụng đất các dự án 
nhà ở thương mại đã xây dựng xong, nhưng chưa nộp hoặc đã “tạm nộp” tiền sử dụng 
đất, trong đó có dự án đã bàn giao nhà cho khách hàng: 

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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2021 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 
HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN 

Số: 90/2021/CV- HoREA 
“V/v Đề xuất các giải pháp giúp tăng 
thu ngân sách nhà nước, vừa hỗ trợ 
cho doanh nghiệp và người dân trong 
tình trạng bình thường mới, sống 
chung an toàn với dịch CoViD-19” 
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Tháng 09/2020, theo số liệu thống kê (chưa đầy đủ) thì toàn thành phố có 63 dự 
án của 17 doanh nghiệp với hơn 30.042 căn (gồm 27.709 căn hộ nhà chung cư và 2.693 căn 
hộ văn phòng officetel) chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) cho khách hàng mua nhà, mà nguyên nhân 
chính là do Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Tài chính chưa “chốt” được tiền sử dụng 
đất của dự án. Việc chậm xác định tiền sử dụng đất dự án vừa làm giảm nguồn thu ngân 
sách thành phố; vừa gây thiệt hại cho doanh nghiệp và người mua nhà vì không được 
cấp “sổ đỏ” để đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người mua nhà. 

Trong năm 2020, Sở Tài nguyên Môi trường cho biết đã cấp “sổ đỏ” cho 11.114 căn, 
như vậy vẫn còn khoảng 20.000 căn chưa được cấp “sổ đỏ”. 

Nếu khẩn trương giải quyết hồ sơ nộp tiền sử dụng đất của mấy chục dự án nhà ở 
thương mại  (nêu trên) thì ngân sách nhà nước của thành phố sẽ có thể thu được hàng 
ngàn tỷ đồng, ví dụ: (i) Với 63 dự án nhà ở thương mại, tiền sử dụng đất bình quân mỗi dự 
án 100 tỷ đồng thì số tiền nộp vào ngân sách thành phố sẽ khoảng 6.300 tỷ đồng; (ii) Sau 
khi chủ đầu tư nộp tiền sử dụng đất thì khách hàng được cấp “sổ đỏ”, nếu mỗi căn hộ có giá 
bình quân 3,5 - 5 tỷ đồng và nếu có 10.000 căn được mua bán, chuyển nhượng thì thành phố 
thu 2% thuế thu nhập cá nhân ước được khoảng 700 - 1.000 tỷ đồng; nếu kinh doanh cho 
thuê thì còn phải nộp thuế kinh doanh nhà cho ngân sách thành phố…    

1.2)- Đề nghị đẩy nhanh công tác tính tiền sử dụng đất các dự án nhà ở thương 
mại (mới) để tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước của thành phố:  

Hiện nay, nhiều chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại đã xây dựng xong hạ tầng và phần 
móng của nhà chung cư đủ các điều kiện được huy động vốn, bán nhà ở hình thành trong 
tương lai cho khách hàng, nên các chủ đầu tư rất mong mỏi được Sở Tài nguyên Môi trường 
và Sở Tài chính trình Ủyban nhân dân thành phố phê duyệt tiền sử dụng đất để sớm hoàn 
thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước để được huy động vốn, như ví dụ cụ thể sau đây:  

Ví dụ: Dự án khu nhà ở cao tầng quy mô lớn của Công ty P. tại Phường Phú Thuận, 
quận 7 đã nhận đặt cọc giữ chỗ của khách hàng, nhưng chưa thể ký kết hợp đồng mua bán 
nhà, vì cho đến nay Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Tài chính vẫn chưa trình Hội đồng 
thẩm định giá đất thành phố để trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tiền sử dụng đất 
dự án, dự kiến số tiền tiền sử dụng đất của riêng dự án này lên đến khoảng 1.500 tỷ đồng. 

 Nếu đẩy nhanh công tác tính tiền sử dụng đất của vài chục dự án (nêu trên)thìsẽ có 
thêm nguồn thu rất lớn cho ngân sách thành phố. 

1.3)- Kiến nghị:  
(1) Hiệp hội đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường 

và Sở Tài chính khẩn trương phối hợp để giải quyết công tác tính tiền sử dụng đất dự 
án, đồng thời đẩy nhanh công tác cấp “sổ đỏ” cho người mua nhà, trong đó có 10.020người 
nước ngoài đã mua nhà tại thành phố,chiếm 81,2% tổng số người nước ngoàiđã mua nhà 
trong cả nước.  

(2) Hiệp hội đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường 
và Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, thành phố Thủ Đức, các quận, 
huyện khẩn trương xây dựng “Quy trình, thủ tục, cơ chế áp dụng các phương pháp xác 
định giá đất, thẩm định giá đất, xác định tiền sử dụng đất dự án nhà ở thương mại” phù 
hợp với thực tiễn, đảm bảo nguyên tắc xác định “giá đất phù hợp với giá đất phổ biến trên 
thị trường” (quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 112 Luật Đất đai 2013) khắc phục các hạn 
chế, vướng mắc hiện nay đểthực sự rút ngắn được thời gian tính tiền sử dụng đất dự 
ántheoQuyết định số 144/QĐ-STNMT-VP ngày 29/02/2020 của Sở Tài nguyên Môi trường. 
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2/- Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo khẩn trương xử lý các trường 
hợp “ách tắc, vướng mắc” việc tính tiền sử dụng đất dự án nhà ở thương mại: 

2.1)- Các trường hợp “ách tắc, vướng mắc” việc tính tiền sử dụng đất dự án nhà 
ở thương mại: 

a. Trường hợp 1:  
Đối với các dự án nhà ở thương mại mà Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành 

Quyết định về tiền sử dụng đất của dự án thì Hiệp hội đề nghị không phải tính lại tiền sử 
dụng đất bổ sung, bởi lẽ không có phát sinh thêm tiền sử dụng đất, vì đã được áp 
dụng “phương pháp thặng dư” để xác định giá đất, để tính tiền sử dụng đất phải nộp, đã 
tính toàn bộ chi phí đầu tư và đã tính toàn bộ doanh thu của dự án, bao gồm cả doanh 
thu của toàn bộ tầng hầm, kể cả phần diện tích tầng hầm vượt ra ngoài diện tích xây 
dựng khối đế nhà chung cư.  

Nhưng nếu Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Tài chính vẫn giữ nguyên yêu cầu chủ 
đầu tư phải nộp tiền sử dụng đất bổ sung, thì Hiệp hội đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường 
và Sở Tài chính phối hợp tính nhanh tiền sử dụng đất bổ sung để chủ đầu tư dự án thực 
hiện nghĩa vụ tài chính để sớm làm được “sổ đỏ” cho khách hàng. 

b. Trường hợp 2:  
Đối với các dự án nhà ở thương mại mà Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Tài 

chính yêu cầu chủ đầu tư phải nộp tiền sử dụng đất bổ sung đối với phần diện tích đất xây 
dựng đường nội bộ, nhóm cây xanh nằm ngoài ranh xây dựng khối đế của nhà chung cư, 
nhưng vẫn thuộc khu “đất xây dựng khu chung cư” (theo Điều 145 Luật Đất đai 
2013), thì Hiệp hội đề nghị không phải tính lại tiền sử dụng đất bổ sung, bởi lẽ không có 
phát sinh thêm tiền sử dụng đất, vì đã được áp dụng “phương pháp thặng dư” để xác định 
giá đất, để tính tiền sử dụng đất phải nộp, đã tính toàn bộ chi phí đầu tư và đã tính toàn bộ 
doanh thu của dự án. 

Nhưng nếu Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Tài chính vẫn giữ nguyên yêu cầu chủ 
đầu tư phải nộp tiền sử dụng đất bổ sung đối với phần diện tích đất xây dựng đường nội 
bộ, nhóm cây xanh nằm ngoài ranh xây dựng khối đế của nhà chung cư, thì Hiệp hội đề 
nghị Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Tài chính tính nhanh tiền sử dụng đất bổ sung để 
chủ đầu tư dự án thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung, để sớm làm được “sổ đỏ” cho khách 
hàng, tương tự như “Trường hợp 1” trên đây. 

c. Trường hợp 3:  
Hiện nay, có khoảng 10 dự án nhà ở thương mại mà chủ đầu tư đã “tạm nộp” một 

phần tiền sử dụng đất vào ngân sách thành phố, nhưng vẫn chưa có Quyết định về tiền sử 
dụng đất của Ủy ban nhân dân thành phố, nên chủ đầu tư chưa thể thực hiện được đầy đủ 
nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, dẫn đến tình trạng chủ đầu tư không thể làm được “sổ 
đỏ” cho khách hàng mua nhà, trong đó có dự án đã bàn giao nhà cho khách hàng sử dụng ổn 
định trong các năm qua, làm phát sinh tình trạng khiếu kiện ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. 

 Các chủ đầu tư đều mong mỏi Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Tài chính tính 
nhanh tiền sử dụng đất của dự án, để chủ đầu tư dự án thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ 
sung, để sớm làm “sổ đỏ” cho khách hàng.  

Trong các trường hợp trên đây Hiệp hội đều đề nghị, nếu Sở Tài nguyên Môi trường 
và Sở Tài chính vẫn giữ nguyên yêu cầu chủ đầu tư phải nộp tiền sử dụng đất bổ sung đối 
với phần diện tích phần tầng hầm vượt ra ngoài diện tích xây dựng khối đế nhà chung cư; 
hoặc phần diện tích đất xây dựng đường nội bộ, nhóm cây xanh nằm ngoài ranh xây dựng 
khối đế của nhà chung cư, thì Hiệp hội đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Tài 
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chính tính nhanh tiền sử dụng đất bổ sung để chủ đầu tư dự án thực hiện nghĩa vụ tài 
chính bổ sung, bởi lẽ các chủ đầu tư dự ánnhà ở thương mại đều không “so đo” hơn, 
thiệt, mà chỉ mong muốn sớm có kết quả tính tiền sử dụng đất dự án để sớm hoàn thành 
nghĩa vụ tài chính với Nhà nước để được bán sản phẩm và hoàn thành các cam kết với khách 
hàng để đảm bảo uy tín thương hiệu. 

2.2)- Kiến nghị giải pháp xử lý:  
(1) Hiệp hội đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường 

và Sở Tài chính khẩn trương, quyết liệt đẩy nhanh công tác xác định tiền sử dụng đất, 
tiền sử dụng đất bổ sung để chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại thực hiện nghĩa vụ tài 
chính, nghĩa vụ tài chính bổ sung với Nhà nước, như kiến nghị tại Mục 1 (trên đây). 

(2) Hiệp hội đề nghị không phải tính lại tiền sử dụng đất bổ sung đối với các dự án 
đã có Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về tiền sử dụng đất, bởi lẽ không có phát 
sinh thêm tiền sử dụng đất, vì đã áp dụng “phương pháp thặng dư” để xác định giá đất, 
để tính tiền sử dụng đất phải nộp, mà tại thời điểm đó Sở Tài nguyên Môi trường và Sở 
Tài chính đã tính toàn bộ chi phí đầu tư, đã tính toàn bộ doanh thu của dự án, bao gồm 
cả doanh thu của toàn bộ tầng hầm, kể cả phần diện tích phần tầng hầm vượt ra 
ngoài diện tích xây dựng khối đế nhà chung cư và cả phần diện tích đất xây dựng đường 
nội bộ, nhóm cây xanh nằm ngoài ranh xây dựng khối đế nhà chung cư. 

(3) Nhưng nếu Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Tài chính vẫn giữ nguyên yêu 
cầu chủ đầu tư phải nộp tiền sử dụng đất bổ sung, thì Hiệp hội đề nghị Sở Tài nguyên Môi 
trường và Sở Tài chính khẩn trương xác định tiền sử dụng đấtbổ sung để chủ đầu tư dự 
án thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung, để sớm làm được “sổ đỏ” cho khách hàng.  

3/- Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo khẩn trương ban hành “Quy 
trình đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại”:  

3.1)- Các “vướng mắc” về quy trình thủ tục, công nhận chủ đầu tư dự án nhà ở 
thương mại: 

Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 173 dự án nhà ở thương mại mà nhà 
đầu tư đã có quyền sử dụng đất, nhưng chưa được công nhận chủ đầu tư (gồm 126 dự án 
trong giai đoạn 2015-2018 và 47 dự án năm 2020), mà nếu được tháo gỡ các “vướng 
mắc” về quy trình thủ tục, công nhận chủ đầu tư để triển khai thực hiện dự án thì sẽ tạo 
được nguồn thu rất lớn cho ngân sách nhà nước, như ví dụ sau đây:  

Ví dụ: (i)Với 173 dự án nhà ở thương mại trên đây, nếu mỗi dự án có vốn đầu tư 
1.000 tỷ đồng, thì tổng mức đầu tư lên đến 173.000 tỷ đồng, mà nếu sớm được triển khai 
thực hiện thì Nhà nước sẽ thu thuế GTGT 10% là 17.300 tỷ đồng; Nếu các dự án này đạt lợi 
nhuận 20% là 34.600 tỷ đồng thì Nhà nước sẽ thu thuế TNDN 20% là 6.920 tỷ đồng và Nhà 
nước còn thu thêm thuế chuyển nhượng, kinh doanh bất động sản dịch vụ, thương mại khác; 
(ii) Trên thực tế, có những dự án khu đô thị mới quy mô lớn tại quận 1, quận Bình Thạnh, 
thành phố Thủ Đức, huyện Cần Giờ có tổng mức đầu tư lên đến hàng chục, thậm chí hàng 
trăm ngàn tỷ đồng thì thành phố còn có thêm các nguồn thu ngân sách rất lớn. 

Hiệp hội được biết, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì 
xây dựng “Quy trình đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại” trình Ủy ban nhân dân thành 
phố trước ngày 15/05/2021 nhưng đến nay Sở Kế hoạch Đầu tư chưa tổng hợp được báo cáo, 
trong đó có một nguyên nhân dẫn đến chậm trễ là do Sở Tài nguyên Môi trường đề xuất 
đưa “Quy trình xác định, thẩm định giá đất, tính tiền sử dụng đất dự án nhà ở thương 
mại” bổ sung vào “Quy trình đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại”. Nhưng,đây là 
02 “Quy trình” khác nhau, nên cần xử lý độc lập với nhau, như Hiệp hội đã kiến nghị tại 
Mục 1 (trên đây). 
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3.2)- Kiến nghị: 
Hiệp hội đề xuất “Quy trình đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại” gồm 04 bước, 

như sau:  
- Bước 1: Thực hiện thủ tục “Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp 

thuận nhà đầu tư” tại Sở Kế hoạch Đầu tư, theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 29 Luật 
Đầu tư 2020.  

- Bước 2: Thực hiện thủ tục “phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, hoặc bản vẽ 
tổng mặt bằng” tại Sở Quy hoạch Kiến trúc, hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện, theo quy 
định tại Khoản 7 Điều 19 Luật Quy hoạch đô thị 2009 và Khoản 2 Điều 7 Luật Xây 
dựng (sửa đổi) 2020.  

- Bước 3: Thực hiện song song và nối tiếp các thủ tục “giao đất, cho thuê đất, cho 
phép chuyển mục đích sử dụng đất; thẩm định thiết kế cơ sở; cấp Giấy phép xây dựng để 
khởi công xây dựng các công trình của dự án; đồng thời thực hiện thủ tục xác định giá 
đất, thẩm định giá đất, xác định tiền sử dụng đất dự án để chủ đầu tư nộp tiền sử dụng 
đất vào ngân sách nhà nước” tại Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, 
Cục Thuế, theo quy định tại Điều 58, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai 
2013; Điều 82, Điều 83a Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020.  

Sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước thì doanh nghiệp được 
huy động vốn bán nhà ở hình thành trong tương lai, bán sản phẩm của dự án theo quy 
định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. 

- Bước 4: Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu 
tư dự án, cấp “sổ hồng” cho khách hàng mua nhà. 

4/- Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo khẩn trương ban hành “Quy 
định tiêu chí diện tích đất do Nhà nước giao đất để quản lý, đất nông nghiệp sử dụng vào 
mục đích công ích nằm xen kẽ với phần diện tích đất đã nhận chuyển nhượng, đủ điều 
kiện tách thành dự án độc lập”:  

Điểm d Khoản 5 Điều 16 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại 
Khoản 13 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 08/02/2021, quy 
định: “d) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ 
để tách thành dự án độc lập quy định tại điểm a và điểm b khoản này”. 

Đến nay, đã có khoảng 10 tỉnh đã ban hành “Quy định cụ thể điều kiện, tiêu chí, quy 
mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập” như Nghệ An, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thừa Thiên - 
Huế, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Phú Thọ… 

Hiệp hội được biết, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ngay từ đầu năm 2021 
đã chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường và sau đó là Sở Quy hoạch Kiến trúc chủ trì phối hợp 
với các Sở, ngành, thành phố Thủ Đức, các quận, huyện “Quy định cụ thể điều kiện, tiêu chí, 
quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập đối với diện tích đất do Nhà nước giao đất để quản 
lý, đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích nằm xen kẽ với phần diện tích đất đã 
nhận chuyển nhượng, đủ điều kiện tách thành dự án độc lập” và Sở Quy hoạch Kiến trúc 
đã báo cáo, nhưng đến nay, Ủy ban nhân dân thành phố chưa ban hành “Quy định” này (đã 
trễ 09 tháng) làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các dự án đầu tư, dự án nhà 
ở thương mại.  

Hiệp hội đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét chỉ đạo các Sở, ngành khẩn 
trương trình thành phố sớm ban hành “Quy định tiêu chí diện tích đất do Nhà nước giao 
đất để quản lý, đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích nằm xen kẽ với phần diện 
tích đất đã nhận chuyển nhượng, đủ điều kiện tách thành dự án độc lập”. 
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5/- Kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo đẩy mạnh xã hội hoá đầu tư để 
thực hiện các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư gắn với cải tạo, chỉnh trang đô 
thị; đi dời nhà trên và ven kênh rạch gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị; cải tạo, chỉnh 
trang các khu vực đô thị lụp xụp và thực hiện tái định cư cho người bị thu hồi, giải tỏa 
nhà, đất: 

5.1)- Báo cáo tổng quát về công tác chỉnh trang đô thị: 
Trong hơn 30 năm qua, thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện thành công nhiều dự 

án di dời nhà trên và ven kênh rạch gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị, tái định cư cho 
người bị thu hồi, giải toả nhà, đất, theo phương thức xã hội hoá đầu tư làm thay đổi diện 
mạo đô thị, nâng cao chất lượng sống cho nhân dân thành phố, điển hình là Dự án Kênh 
Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Kênh Tân Hoá - Lò Gốm, Kênh Ruột Ngựa - Tàu Hũ, Rạch Bến 
Nghé, Kênh Tẻ,Kênh Tham Lương - Hàng Bàng - Vàm Nước Lên… và nhiều dự án cải 
tạo, xây dựng lại nhà chung cư gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị, tái định cư cho các 
chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư theo phương thức xã hội hoá đầu tư, điển hình 
như Chung cư Cô Giang quận 1, chung cư 727 Trần Hưng Đạo quận 5, Khu chung cư 
Nguyễn Kim quận 10… Đồng thời thực hiện nhiều dự án cải tạo, chỉnh trang các khu vực 
đô thị cũ lụp xụp, điển hình như Dự án Khu Dân cư Xóm Cải quận 5, Khu dân cư Xóm 
Đầm quận 8, các khu cư xá cũ quận 4, Khu dân cư Bàu Cát quận Tân Bình… 

Trong giai đoạn 2021 - 2025, thành phố tiếp tục thực hiện các dự án di dời nhà trên và 
ven kênh rạch gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị và tái định cư cho khoảng hơn 20.000 hộ 
gia đình; các dự án cải tạo, xây dựng lại 474 khu nhà chung cư cũ và tái định cư cho hàng 
ngàn hộ gia đình.    

Năm 2020, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) đã quy định các hình 
thức đầu tư nhằm huy động nguồn lực xã hội hoá để thực hiện các dự án đầu tư, trong đó có 
các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị.   

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2021/NĐ-CP quy định nhiều cơ 
chế, chính sách rất khả thi, tạo điều kiện để đẩy nhanh, đẩy mạnh công tác cải tạo, xây 
dựng lại nhà chung cư gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tái định cư cho các chủ sở hữu 
và người sử dụng nhà chung cư theo phương thức xã hội hoá đầu tư. 

Đồng thời với việc thành lập thành phố Thủ Đức, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt 
nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh và phê duyệt nhiệm vụ quy 
hoạch chung thành phố Thủ Đức đã định hướng phát triển thành phố đến năm 2040 tầm nhìn 
đến năm 2060. 

5.2)- Kiến nghị: 
Hiệp hội đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các Sở, ngành khẩn 

trương trình thành phố để sớm công bố “Danh mục các dự án mời gọi đầu tư của thành 
phố Hồ Chí Minh” (được cập nhật đầy đủ), trong đó có các dự án khu đô thị mới; các dự án 
kênh rạch; các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ, gắn với cải tạo, chỉnh trang đô 
thị, tái định cư cho người dân, để mời gọi các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tham gia 
đầu tư, tạo được các nguồn thu lớn cho ngân sách thành phố. 

6/- Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các Sở, ngành để tổ chức đấu giá 
các diện tích đất do Nhà nước quản lý, các mặt bằng trụ sở cơ quan nhà nước đôi dư 
sau khi sắp xếp lại theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP, Nghị định 67/2021/NĐ-CP vừa tạo 
được nguồn thu cho ngân sách nhà nước, vừa kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, 
công bằng, lành mạnh. 
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7/- Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các Sở, ngành nghiên cứu từng 
trường hợp của các dự án bị thanh tra, kiểm tra, bị dừng triển khai thực hiện kể từ 
tháng 03/2017 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét xử lý dứt điểm để được phép 
tiếp tục triển khai, hoặc phải chấm dứt dự án: 

7.1)- Các dự án chưa được triển khai thực hiện theo quy định tại Điều 28 Nghị 
định 167/2017/NĐ-CP: 

Thực hiện Văn bản 342/TTg-V.I ngày 07/03/2017 của Thủ tướng Chính phủ, thành 
phố Hồ Chí Minh có khoảng 34 dự án bất động sản phải tạm dừng triển khai thực hiện do 
mặt bằng dự án có nguồn gốc do sắp xếp lại, xử lý tài sản công. 

Sau khi có Luật quản lý, sử dụng tài sản công 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 
167/2017/NĐ-CP “Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công” và đã cho phép một số dự 
án được tiếp tục triển khai thực hiện, nhưng vẫn còn “vướng mắc” tại Điều 28 Nghị định 
167/2017/NĐ-CP quy định về “Xử lý chuyển tiếp”. 

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 67/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định 167/2017/NĐ-CP, trong đó đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung 
của Điều 28 Nghị định 167/2017/NĐ-CP có tính khả thi và phù hợp với thực tiễn hơn.  

Tại Khoản 7 và Khoản 8 Điều 28 Nghị định 167/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung 
tại Khoản 19 Điều 1 Nghị định 67/2021/NĐ-CP quy định: “7. Bộ, cơ quan trung ương, Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với từng trường hợp cụ thể sau 
đây: a) Nhà, đất thực hiện bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển 
mục đích sử dụng đất chưa đảm bảo đúng thủ tục quy định được phát hiện qua thanh tra, 
kiểm tra hoặc qua kết quả rà soát của các bộ, ngành, địa phương; b) Nhà, đất thực hiện bán 
tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất do phải 
tạm dừng theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền mà việc xử lý chuyển tiếp theo quy định tại 
điểm đ và điểm e khoản 2 Điều này gặp khó khăn, vướng mắc; 8. Trách nhiệm báo cáo, chủ 
trì xem xét để trình Thủ tướng Chính phủ đối với các trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 
này như sau: a) Đối với nhà, đất thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất: Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh nơi có nhà, đất chủ trì thực hiện rà soát hoặc phối hợp với bộ, cơ quan trung 
ương (đối với nhà, đất của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc trung ương quản lý) thực 
hiện rà soát, lấy ý kiến của các bộ theo lĩnh vực quản lý nhà nước đối với các vướng mắc có 
liên quan, tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính để chủ trì thẩm định, trình Thủ tướng Chính 
phủ. b) Đối với nhà, đất thực hiện bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 
Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý, sử dụng nhà, đất chủ trì phối 
hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà, đất thực hiện rà soát, lấy ý kiến của các bộ 
theo lĩnh vực quản lý nhà nước đối với các vướng mắc có liên quan, tổng hợp báo cáo Bộ 
Tài chính để chủ trì thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ. c) Trong trường hợp cần 
thiết, Thủ tướng Chính phủ giao bộ, cơ quan quản lý nhà nước khác chủ trì lấy ý kiến các 
bộ, cơ quan có liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.”  

7.2)- Kiến nghị: 
Căn cứ Khoản 7 và Khoản 8 Điều 28 Nghị định 167/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung tại Khoản 19  Điều 1 Nghị định 67/2021/NĐ-CP, Hiệp hội đề nghị Ủy ban nhân dân 
thành phố chỉ đạo các Sở, ngành khẩn trương rà soát, tổng hợp đề xuất phối hợp với các 
Bộ, ngành liên quan để xem xét từng trường hợp một, để thống nhất trình thủ tướng 
Chính phủ xem xét quyết định cho dự án được tiếp tục triển khai thực hiện và chủ đầu 
tư phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có), hoặc quyết định dừng dự án, 
nhằm xử lý dứt điểm, không để các dự án này trong tình trạng bị “treo” như các năm 
qua. 
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8/- Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các Sở, ngành xây dựng cơ chế 
để phát huy vai trò của “Trung tâm phát triển quỹ đất” để tạo nguồn thu cho ngân sách 
nhà nước và xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, công bằng, lành mạnh:  

Hiệp hội đề nghị phát huy vai trò của “Trung tâm phát triển quỹ đất” thực hiện thu 
hồi đất theo quy định tại Điều 61 “Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh” và Điều 
62 “Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng”, sau đó tổ chức 
đấu giá quyền sử dụng đất đối với các diện tích đất được quy hoạch phát triển nhà ở, thương 
mại, dịch vụ cho nhà đầu tư theo Điều 118, Điều 119 của Luật Đất đai 2013, vừa tạo được 
nguồn thu lớn cho ngân sách thành phố, vừa đạt được các mục tiêu sau đây: 

(1) Bồi thường cho người sử dụng đất theo giá đất phù hợp với giá đất phổ biến trên 
thị trường. 

(2) Bồi thường công bằng cho mọi người sử dụng đất trong cùng một khu vực như 
nhau, khắc phục được tình trạng hai thửa đất liền kề, nhưng Nhà nước thực hiện dự án công 
ích thì bồi thường giá thấp, còn doanh nghiệp làm dự án kinh doanh thì bồi thường giá cao. 

(3) Thực hiện cùng một chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải quyết chỗ ở 
tạm thời cho người có đất bị thu hồi. 

(4) Sau khi bán đấu giá thu được “chênh lệch địa tô” rất lớn thuộc về ngân sách 
nhà nước để tái đầu tư cơ sở hạ tầng, các tiện ích đô thị phục vụ trở lại cho cộng đồng dân 
cư. 

(5) Kiến tạo được môi trường đầu tư minh bạch, công bằng, cạnh tranh lành 
mạnh, loại trừ cơ chế “xin - cho”, tiêu cực, tham nhũng.  

(6) Hạn chế tối đa việc phát sinh khiếu kiện đông người, khiếu kiện gay gắt kéo 
dài như đã xảy ra trước đây. 

9/- Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện chính sách 
về “nhà ở xã hội cho thuê, cho thuê mua” và đề nghị Chính phủ xem xét ban 
hành “Nghị quyết về Đề án phát triển nhà ở thương mại giá thấp” để đẩy mạnh công tác 
phát triển “nhà ở thương mại giá thấp,nhà ở có giá vừa túi tiền” (low-cost 
housing,affordable housing) nhằm thực hiện mục tiêu an sinh xã hội về nhà ở cho đông 
đảo người có thu nhập thấp đô thị: 

9.1)- Đề nghị sớm ban hành “Quy trình đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội” mà 
nhà đầu tư đã có quyền sử dụng đất: 

Hiệp hội đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các Sở, ngành khẩn trương trình 
thành phố ban hành “Quy trình đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội” mà doanh nghiệp đã 
có quyền sử dụng đất, gồm 04 bước như sau:  

- Bước 1: Thực hiện thủ tục “Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp 
thuận nhà đầu tư” tại Sở Kế hoạch Đầu tư, theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 29 Luật 
Đầu tư 2020.  

- Bước 2: Thực hiện thủ tục “phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, hoặc bản vẽ 
tổng mặt bằng” tại Sở Quy hoạch Kiến trúc, hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện, theo quy 
định tại Khoản 7 Điều 19 Luật Quy hoạch đô thị 2009 và Khoản 2 Điều 7 Luật Xây 
dựng (sửa đổi) 2020.  

- Bước 3: Thực hiện song song và nối tiếp các thủ tục “giao đất, cho thuê đất, cho 
phép chuyển mục đích sử dụng đất; thẩm định thiết kế cơ sở; cấp Giấy phép xây dựng để 
khởi công xây dựng các công trình của dự án; đồng thời thực hiện thủ tục miễn tiền sử 
dụng đất dự án nhà ở xã hội” tại Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, 
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Cục Thuế, theo quy định tại Điều 58, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai 
2013; Điều 82, Điều 83a Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020.  

- Bước 4: Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu 
tư dự án, cấp “sổ hồng” cho khách hàng mua nhà.  

9.2)- Đề nghị rà soát, thống kê các quỹ đất nhà ở xã hội để sớm thực hiện các dự 
án nhà ở xã hội, trong đó có nhà lưu trú cho công nhân, lao động thuê, phục vụ trực 
tiếp cho từng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và có thể cho từng nhà 
máy: 

a. Thực tế nơi lưu trú của công nhân lao động: 
(1) Từ thực tiễn phòng chống dịch CoViD-19 cho thấy sự cần thiết xây dựng các khu 

nhà lưu trú công nhân, nhà ở cho chuyên gia phục vụ trực tiếp cho từng khu công nghiệp, 
khu chế xuất, khu công nghệ cao, thậm chí phục vụ cho từng nhà máy màThành phố đã 
chỉ đạo thực hiện trong hơn 20 năm qua, điển hình là Khu nhà lưu trú công nhân Khu công 
nghiệp Tân Bình (Tanimex), Khu chế xuất Linh Xuân (Resco), KCX Linh Trung 2 (Công ty 
Thiên Phát), KCX Tân Thuận (IPC), Khu công nghệ cao, nhưng các khu nhà này có quy mô 
nhỏ, chưa đáp ứng đủ nhu cầu lưu trú của lực lượng công nhân lao động rất lớn hiện nay. 

Trong thời gian trước đây, có một số người lao động lại có tâm lý không muốn vào ở 
trong khu lưu trú công nhân vì “sợ” bị gò bó, hoặc muốn nương tựa cùng ở chung với người 
thân, bạn bè, đồng hương và còn do mỗi người lại làm mỗi nơi khác nhau. 

(2) Có doanh nghiệp rất đông công nhân tương đương một khu công nghiệp lớn như 
Công ty Poun Yen quy mô 110 ha với 80.000 công nhân cũng chưa có khu nhà lưu trú công 
nhân riêng, mà khoảng 80% công nhân sống tại các khu nhà trọ của tỉnh Long An phải đưa 
đón hàng ngày, vừa phát sinh “vấn đề” về giao thông đi lại, vừa phát sinh “vấn đề” về 
phòng chống dịch. 

(3) Các khu nhà trọ của cá nhân, hộ gia đình đầu tư với phòng trọ (cả bếp, khu vệ 
sinh) có diện tích tối thiểu 10 m2 dành cho 2 người (mỗi người 05 m2) theo quy chuẩn của Bộ 
Xây dựng, nhưng trên thực tế có số người lưu trú thường cao hơn, không có đủ tiện ích, dịch 
vụ, không đảm bảo an ninh, an toàn PCCC. 

b. Kiến nghị các giải pháp tạo nguồn quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội: 
(1) Các diện tích đất đã giải phóng mặt bằng được quy hoạch phát triển nhà ở xã 

hội, ví dụ: Khoảng 25 ha (02 khu đất) tại Khu công nghệ cao; 39 ha tại xã Lê Minh Xuân 
huyện Bình Chánh… 

(2) Các phần đất 20% tại các dự án nhà ở thương mại mà chủ đầu tư dành để làm nhà 
ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở. 

(3) Các diện tích đất do doanh nghiệp tự thương lượng nhận chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất, tự giải phóng mặt bằng và tự đầu tư phát triển nhà ở xã hội rất cần khuyến khích 
và hỗ trợ tạo điều kiện, ví dụ: Công ty Lê Thành tự bỏ tiền tạo lập nhiều quỹ đất để làm 
nhà ở xã hội, đặc biệt là làm nhà ở xã hội cho thuê (mà rất hiếm doanh nghiệp tư nhân 
làm được dự án nhà ở xã hội cho thuê) tại quận Bình Tân và huyện Bình Chánh, Công ty 
Nam Long, Công ty Đầu tư Thủ Thiêm, Công ty Vạn Thái, Công ty Phú Cường, Sài Gòn 
Res… tự bỏ vốn đầu tư nhiều  dự án nhà ở xã hội. Trong đó, Công ty Nam Long còn hỗ 
trợ người mua nhà ở xã hội 2% lãi vay trong 02 năm (giảm được 4%). 

(4) Nguồn tiền quy đổi nghĩa vụ của chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại phải dành 
quỹ đất 20% làm nhà ở xã hội có thể dùng để tạo quỹ đất nhà ở xã hội.  
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(5) Ngoài ra, còn có nguồn quỹ đất của một số nông trường có thể quy hoạch để phát 
triển nhà ở xã hội. 

9.3)- Đề nghị Chính phủ xem xét ban hành “Nghị quyết về Đề án phát triển nhà ở 
thương mại giá thấp”:  

Hiệp hội đề nghị Chính phủ xem xét ban hành “Nghị quyết về Đề án phát triển nhà ở 
thương mại giá thấp” theo đề xuất của Bộ Xây dựng để xây dựng cơ chế, chính sách phát 
triển “nhà ở thương mại giá thấp, có giá vừa túi tiền” (low-cost housing, affordable 
housing), mà Hiệp hội đề xuất các dự án này có thể áp dụng các chính sách ưu đãi bằng 
khoảng 1/3, hoặc 1/2 mức ưu đãi nhà ở xã hội hiện nay, để phát triển được các dự án nhà 
ở thương mại giá thấp có mức giá khoảng không quá 25 triệu đồng/m2 tại đô thị đặc biệt 
và thành phố trực thuộc Trung ương, không quá 23 triệu đồng/m2 tại đô thị loại 1, không 
quá 20 triệu đồng/m2 tại các đô thị còn lại, cùng với chính sách nhà ở xã hội đề thực hiện 
mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội về nhà ở cho đông đảo người có thu nhập thấp đô thị. 

10/- Đề nghị họp online để kịp thời xem xét giải quyết hồ sơ dự án đầu tư, xác 
định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dự án đầu tư, dự án nhà ở thương mại: 

Hiệp hội nhận thấy, có nhiều cuộc họp của Ủy ban nhân dân thành phố, các Sở, 
ngành, thành phố Thủ Đức, các quận, huyện, trong đó có cuộc họp mời cả chủ đầu tư dự họp, 
như: 

- Họp Tổ công tác đầu tư của thành phố. 
- Họp Hội đồng tư vấn quy hoạch, kiến trúc thành phố. 
- Họp Hội đồng thẩm định giá đất thành phố. 
- Chủ đầu tư báo cáo Sở Quy hoạch Kiến trúc,Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi 

trường, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện về thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 
1/500, hoặc bản vẽ tổng mặt bằng, hoặc thiết kế cơ sở, có trường hợp cả thiết kế xây dựng 
triển khai sau thiết kế cơ sở, hoặc xác định giáđất dự án… 

Do thực hiện giãn cách để phòng, chống dịch CoViD-19 nên Hiệp hội đề nghị Ủy ban 
nhân dân thành phố, các Sở, ngành thực hiện hình thức họp online qua ứng dụng Zoom để 
giải quyết kịp thời các dự án đầu tư, xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dự án đầu 
tư, dự án nhà ở thương mại. 

Trân trọng kính trình! 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch Đầu tư; 
  Sở Tài Nguyên Môi trường; 
  Sở Tài chính; Sở Tư pháp; 
  Cục Thuế;Ngân hàng Nhà nước TPHCM; 
- Ban Chấp hành Hiệp hội; 
- Qúy vị Hội viên; 
- Lưu VP. 
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