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            Kính gửi: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
          - Hội đồng dân tộc Quốc hội 
          - Ủy ban Kinh tế Quốc hội 
          - Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội 
         - Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội 
          - Ủy ban Pháp luật Quốc hội 
          - Ủy ban Tư pháp Quốc hội  
                - Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường 
          - Ban dân nguyện Quốc hội 
       - Văn phòng Quốc hội    
       

Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) rất hoan nghênh Chính 
phủ đã có Tờ trình số 376/TTr-CP ngày 05/10/2021 kính gửi Quốc hội về Dự án Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác 
công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Hải quan, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án 
dân sự (sau đây gọi là “Dự thảo Luật sửa 10 luật”). 

 Tại Khoản 5 Điều 3 “Dự thảo Luật sửa 10 luật” sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 1 
Điều 75 Luật Đầu tư (sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở) như sau: 

“c) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 như sau: 
1. Có quyền sử dụng đất ở hợp pháp hoặc các loại đất khác phù hợp với quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định 
của pháp luật về đất đai, 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; thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định 
của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công”. 

Hiệp hội nhận thấy, nếu được Quốc hội xem xét thông qua Khoản 5 Điều 3 “Dự 
thảo Luật sửa 10 luật” thì sẽ tháo gỡ được “ách tắc” cho hàng trăm dự án nhà ở thương 
mại trong cả nước, vừa tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước, vừa góp phần kiến 
tạo môi trường đầu tư minh bạch và công bằng, vừa tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, 
kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch CoViD-19, vừa tăng nguồn cung sản phẩm nhà ở cho 
thị trường bất động sản, giúp kéo giảm giá nhà để đáp ứng nhu cầu nhà ở của các tầng lớp 
nhân dân. 

 Tuy nhiên, Hiệp hội nhận thấy về ngữ pháp, văn phạm và bố cục của nội dung dự 
thảo sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020 (sửa đổi, bổ sung khoản 1 
Điều 23 Luật Nhà ở 2014) “chưa thật ổn”, nên Hiệp hội xin được đề xuất Uỷ ban Thường 
vụ Quốc hội xem xét để hoàn thiện lại như sau: 

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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2021 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

                        
HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN 

Số: 93/2021/CV- HoREA 
“V/v Báo cáo đề xuất hoàn thiện nội 
dung dự thảo sửa đổi, bổ sung điểm c 
Khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư” 
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1/- Về ngữ pháp và văn phạm, có thể bỏ dấu chấm phẩy (;) thay thế bằng dấu 
phẩy (,) và bỏ bớt một cụm từ “theo quy định của pháp luật về đất đai”, đi đôi với bố 
cục lại nội dung của dự thảo sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư: 

(1) Hiệp hội nhận thấy, toàn bộ cụm từ rất dài sau đây: “phù hợp với quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của 
pháp luật về đất đai, 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; thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp 
luật về quản lý, sử dụng tài sản công” chỉ là thuộc từ dùng để minh họa làm rõ nội 
hàm cụm từ “có quyền sử dụng đất ở hợp pháp hoặc các loại đất khác” mà thôi. 

(2) Hiệp hội nhận thấy, dự thảo sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 1 Điều 75 Luật Đầu 
tư 2020 đã “loại trừ” 03 trường hợp sau đây: 

Một là, “loại trừ” trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất nhưng khu đất 
đó không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nên không được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền phê duyệt “theo quy định của pháp luật về đất đai”. 

Hai là, “loại trừ” trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất nhưng khu đất 
đó thuộc “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”.  

Ba là, “loại trừ” trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất nhưng khu đất 
đó thuộc trường hợp Nhà nước “thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định 
của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công”. 

Do vậy, dự thảo sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020 đã sử 
dụng 02 cụm từ “theo quy định của pháp luật về đất đai” tuy đúng về ngữ pháp và văn 
phạm, nhưng do sử dụng “điệp ngữ” là cụm từ dài “theo quy định của pháp luật về đất 
đai” nên khá nặng nề, rườm rà.  

Nếu bỏ dấu chấm phẩy (;) thay thế bằng dấu phẩy (,) và bố cục lại nội dung, thì 
có thể bỏ bớt một cụm từ “theo quy định của pháp luật về đất đai” tại dự thảo Khoản 1 
Điều 23 Luật Nhà ở 2014, vừa không làm ảnh hưởng đến ý nghĩa và vừa đảm bảo “gọn 
gàng, khúc chiết” và chỉ có một cách hiểu quy phạm pháp luật này.  

2/- Về ngữ pháp, có thể thay thế cụm từ “đất ở hợp pháp hoặc các loại đất 
khác” bằng từ “đất” để đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ giữa Luật Nhà ở 2014 và 
Luật Đất đai 2013: 

Hiệp hội nhận thấy, cần so sánh đối chiếu việc sử dụng từ “đất” của Luật Đất đai 
2013 với việc sử dụng các cụm từ “đất ở hợp pháp”, “các loại đất khác”, “ đất ở hợp 
pháp và các loại đất khác”, “đất ở hợp pháp hoặc các loại đất khác” quy định tại Khoản 
1 Điều 23 Luật Nhà ở 2014 (được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 
2020), hoặc tại dự thảo sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020, để 
thấy sự cần thiết và hoàn toàn có thể thay thế cụm từ “đất ở hợp pháp hoặc các loại đất 
khác” bằng từ “đất” để vừa dễ hiểu, vừa đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ giữa Luật 
Nhà ở và Luật Đất đai như sau: 

- Khoản 3 Điều 17 Luật Đất đai 2013 quy định “Nhà nước trao quyền sử dụng đất 
cho người sử dụng đất” thông qua hình thức “công nhận quyền sử dụng đất” cho người sử 
dụng đất đã có quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

- Khoản 1 Điều 169, Khoản 2 Điều 191 và Khoản 1 Điều 193 Luật Đất đai 2013 quy 
định trường hợp nhận chuyển quyền sử dụng đất, cho phép tổ chức kinh tế được “nhận 
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chuyển quyền sử dụng đất thông qua nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, phù hợp với 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư” và phải “có văn bản chấp 
thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, 
nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án”. 

Các quy định về “có quyền sử dụng đất” hoặc “nhận chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất” của Luật Đất đai (nêu trên) đều sử dụng từ “đất” để chỉ các loại đất và không sử 
dụng các cụm từ “đất ở hợp pháp”, “các loại đất khác”, “đất ở hợp pháp và các loại đất 
khác”, “đất ở hợp pháp hoặc các loại đất khác” như quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật 
Nhà ở 2014 (được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020), hoặc tại 
dự thảo sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020. 

Hơn nữa, việc sử dụng các khái niệm “đất ở hợp pháp” chưa thật chuẩn, chưa 
chính xác. Bởi lẽ, “đất ở” đã có “sổ đỏ” là “đất ở hợp pháp”, nhưng “đất ở” chưa có “sổ 
đỏ” thì chưa hẳn là “đất ở không hợp pháp” vì chưa có “sổ đỏ” có thể chỉ đơn giản là do 
người sử dụng đất chưa làm thủ tục xin cấp “sổ đỏ”. 

Đồng thời, việc sử dụng cụm từ “đất ở hợp pháp hoặc các loại đất khác” tại dự 
thảo sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020 chỉ có nghĩa tương đương 
với từ “đất” của Luật Đất đai 2013 như công thức minh họa sau đây: 

đất ở + các loại đất khác = đất 

3/- Hoàn toàn có thể xem xét “tích hợp” nội dung Khoản 4 vào Khoản 1 Điều 23 
Luật Nhà ở 2014 để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ: 

3.1)- “Bất cập” của Khoản 4 Điều 23 Luật Nhà ở 2014:  
Khoản 4 Điều 23 Luật Nhà ở quy định trường hợp nhà đầu tư “4. Nhận chuyển 

quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai để xây dựng nhà ở thương 
mại”. 

a. Nhận xét về các “bất cập” của Khoản 4 Điều 23 Luật Nhà ở: 
(1) Tương tự như Khoản 1, “bất cập” của Khoản 4 Điều 23 Luật Nhà ở 2014 là chỉ 

quy định trường hợp nhà đầu tư “nhận chuyển quyền sử dụng đất” đối với “đất ở”.  
Trong lúc, các quy định tại Khoản 1 Điều 169, Khoản 2 Điều 191 và Khoản 1 Điều 

193 Luật Đất đai 2013 cho phép tổ chức kinh tế được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 
các loại đất bao gồm đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất 
ở, chứ không chỉ có “đất ở”, “đất ở hợp pháp và các loại đất khác”, “đất ở hợp 
pháp hoặc các loại đất khác” để thực hiện dự án nhà ở thương mại. 

Do vậy, Khoản 4 Điều 23 Luật Nhà ở 2014 đã “bỏ sót” các trường hợp nhà đầu tư 
được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không 
phải là đất ở như đã nêu trên đây.  

(2) Nếu không sửa đổi Khoản 4 Điều 23 Luật Nhà ở 2014 thì sẽ không thống nhất, 
không đồng bộ với Khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở 2014 (được sửa đổi, bổ sung tại điểm c 
Khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020), hoặc theo nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung điểm c 
Khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020. 

Bởi lẽ, khi đã thay thế cụm từ “đất ở hợp pháp và các loại đất khác” bằng cụm 
từ “đất ở hợp pháp hoặc các loại đất khác” tại Khoản 1 đối với trường hợp “có quyền sử 
dụng đất”, thì cũng phải đồng thời thay thế cụm từ “đất ở hợp pháp” bằng cụm từ “đất ở 
hợp pháp hoặc các loại đất khác” tại Khoản 4 Điều 23 Luật Nhà ở 2014 đối với trường 
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hợp “nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất” để đảm bảo sự thống nhất, đồng 
bộ giữa Khoản 1 và Khoản 4 Điều 23 Luật Nhà ở 2014, hoặc thay thế bằng từ “đất”. 

Nhưng nếu sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 23 Luật Nhà ở 2014 thì lại phát sinh 
thêm việc sửa đổi nội dung mới, không phù hợp với “Dự thảo Luật sửa 10 luật” kèm 
theo Tờ trình số 376/TTr-CP ngày 05/10/2021 của Chính phủ. 

Do vậy, việc “tích hợp” nội dung Khoản 4 vào Khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở 
2014 là hết sức cần thiết. 

b. “Bất cập” khi tách rời Khoản 1 và Khoản 4 Điều 23 Luật Nhà ở 2014 theo bố 
cục hiện nay: 

(1) Khoản 4 Điều 23 Luật Nhà ở 2014 quy định trường hợp nhà đầu tư “nhận 
chuyển quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai”. 

Nhưng, Khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở 2014 (được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 1 
Điều 75 Luật Đầu tư 2020) quy định trường hợp nhà đầu tư “có quyền sử dụng đất 
ở” lại thiếu cụm từ “theo quy định của pháp luật về đất đai” và “bất cập” này được khắc 
phục, đã bổ sung cụm từ “theo quy định của pháp luật về đất đai” vào nội dung dự thảo sửa 
đổi, bổ sung điểm c Khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020 (sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 
Luật Nhà ở 2014).  

Do vậy, nếu vẫn giữ nguyên, không sửa đổi, cũng không “tích hợp” nội dung 
Khoản 4 vào Khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở 2014 thì sẽ không đảm bảo sự thống nhất, 
đồng bộ giữa Khoản 1 và Khoản 4. 

(2) Khoản 4 Điều 23 Luật Nhà ở 2014 quy định trường hợp nhà đầu tư “nhận 
chuyển quyền sử dụng đất ở” không phù hợp với điểm b Khoản 1 Điều 169, Khoản 2 
Điều 191 và Khoản 1 Điều 193 Luật Đất đai 2013 cho phép tổ chức kinh tế được nhận 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các loại đất bao gồm cả đất ở, đất nông nghiệp, 
đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, chứ không phải chỉ được “nhận chuyển quyền 
sử dụng đất ở” như đã nêu trên đây. 

(3) Hiệp hội nhận thấy, cả hai hình thức sử dụng đất là “có quyền sử dụng 
đất” và “nhận chuyển quyền sử dụng đất” quy định tại Khoản 1 và Khoản 4 Điều 23 Luật 
Nhà ở 2014 đều phải thực hiện “theo quy định của pháp luật về đất đai”.  

Đối với trường hợp bị loại trừ thì phải thực hiện “theo quy định của pháp luật về 
đất đai” hoặc “theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công”. 

Do vậy, việc “tích hợp” nội dung Khoản 4 vào Khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở 2014 
là hợp lý, logic. 

(4) Sau khi “tích hợp” nội dung Khoản 4 vào Khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở 2014 
thì Khoản 4 Điều 23 Luật Nhà ở 2014 sẽ bị thừa và cần được bãi bỏ để đảm bảo tính 
thống nhất, đồng bộ của các quy phạm pháp luật. 

Việc bãi bỏ Khoản 4 Điều 23 Luật Nhà ở 2014 hoàn toàn có thể thực hiện đồng thời 
với việc sửa đổi, bổ sung điểm c và điểm e Khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020, vì điểm 
e đang quy định: “e) Bãi bỏ khoản 3 Điều 22 và Điều 171” Luật Nhà ở 2014 nên hoàn toàn 
có thể bổ sung quy định “bãi bỏ khoản 4 Điều 23” Luật Nhà ở. 

4/- Kiến nghị: 
4.1)- Kiến nghị xem xét sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư: 
a. Trường hợp chỉ sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở 2014 theo 

Khoản 5 Điều 3 “Dự thảo Luật sửa 10 luật”: 
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Hiệp hội đề xuất 02 phương án sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 1 Điều 75 Luật Đầu 
tư 2020 như sau: 

Phương án 1: Cơ bản giữ nguyên nội dung dự thảo Khoản 1:  
Đề nghị chỉ bỏ dấu chấm phẩy (;) thay thế bằng dấu phẩy (,) và bỏ bớt một cụm 

từ “theo quy định của pháp luật về đất đai” và sắp xếp lại cụm từ “theo quy định của 
pháp luật về đất đai và theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản 
công” vào cuối nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 
2020 như sau: 

“c) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 như sau: 
“1. Có quyền sử dụng đất ở hợp pháp hoặc các loại đất khác phù hợp với quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy 
định của pháp luật về đất đai, 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;  , thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy 
định của pháp luật về đất đai hoặc theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản 
công”. 

Phương án 2: Thay thế cụm từ “đất ở hợp pháp hoặc các loại đất khác” bằng 
từ “đất” và cũng bố cục lại nội dung tương tự như Phương án 1:  

“c) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 như sau: 
“1. Có quyền sử dụng đất ở hợp pháp hoặc các loại đất khác  phù hợp với quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy 
định của pháp luật về đất đai, 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;  , thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy 
định của pháp luật về đất đai hoặc theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản 
công”.  

Trong trường hợp này, Hiệp hội đề xuất chọn phương án 2 vì đảm bảo sự phù 
hợp, thống nhất, đồng bộ giữa Luật Nhà ở và Luật Đất đai và “gọn gàng, khúc chiết”. 

b. Trường hợp sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 23 đồng thời “tích hợp” nội dung 
Khoản 4 vào Khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở 2014: 

Hiệp hội cũng đề xuất 02 phương án sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 1 Điều 75 Luật 
Đầu tư 2020 trên cơ sở “tích hợp” nội dung Khoản 4 vào Khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở 
2014 như sau:  

Phương án 1: Cơ bản giữ nguyên nội dung dự thảo và “tích hợp” nội 
dung “nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất” của Khoản 4 vào Khoản 1 Luật Nhà ở 
2014: 

“c) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 như sau: 
“1. Có quyền sử dụng hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở hợp 

pháp hoặc các loại đất khác phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai, 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;  , thu hồi 
đất để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc theo quy 
định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công”.  
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Phương án 2: Thay thế cụm từ “đất ở hợp pháp hoặc các loại đất khác” bằng 
từ “đất” và “tích hợp” nội dung “nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất” của Khoản 
4 vào Khoản 1 Luật Nhà ở 2014 và cũng bố cục lại nội dung tương tự như tại Phương 
án 1:  

“c) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 như sau: 
“1. Có quyền sử dụng hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở hợp pháp 

hoặc các loại đất khác phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai, 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;  , thu hồi đất để đấu 
giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc theo quy định của 
pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công”.  

Trong trường hợp này, Hiệp hội đề xuất chọn phương án 2 vì đảm bảo sự phù 
hợp, thống nhất, đồng bộ giữa Luật Nhà ở và Luật Đất đai và “rất gọn gàng, khúc 
chiết”.  

4.2)- Nếu đề xuất “tích hợp” nội dung Khoản 4 vào Khoản 1 Điều 23 Luật Nhà 
ở 2014 (trên đây) được chấp thuận thì Hiệp hội kiến nghị xem xét sửa đổi, bổ sung 
điểm e Khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư để bãi bỏ Khoản 4 Điều 23 Luật Nhà ở 2014: 

Nếu đề xuất “tích hợp” nội dung Khoản 4 vào Khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở 
2014 (trên đây) được chấp thuận thì Hiệp hội đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm e Khoản 1 
Điều 75 Luật Đầu tư 2020 để bãi bỏ thêm Khoản 4 Điều 23 Luật Nhà ở 2014 như sau: 

“e) Bãi bỏ khoản 3 Điều 22, khoản 4 Điều 23 và Điều 171” Luật Nhà ở 2014.   
4.3)- Nếu được Quốc hội thông qua thì đề nghị ban hành Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 10 luật trên đây theo hình thức “rút gọn”:  
Hiệp hội đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc ban hành Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 10 luật này theo hình thức “rút gọn” để vừa kiến tạo môi trường 
đầu tư minh bạch, thông thoáng, công bằng, lành mạnh, vừa kịp thời hỗ trợ thiết 
thực cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch CoViD-19, vừa thúc đẩy nền 
kinh tế phục hồi và tăng trưởng trở lại trong điều kiện bình thường mới, sống chung an 
toàn với dịch CoViD-19. 

Trân trọng kính trình! 
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