
   

 Kính gửi:  - Thủ tướng Chính phủ 
 - Bộ Xây dựng 

 Hiệp  hội Bất  động  sản  thành  phố  Hồ  Chí  Minh  (HoREA) hoan  nghênh  Bộ  Xây  dựng 
 đã  cầu  thị,  tiếp  thu  nhiều  ý  kiến  góp  ý  và  đã  sửa  đổi,  bổ  sung  vào   “Dự  thảo  Luật  Nhà  ở     (sửa 
 đổi)”     (“Dự thảo 4”),   điển hình là các quy định sau  đây: 

 (1)   Điều  25,  Điều  26     “Dự  thảo  Luật  Nhà  ở     (sửa  đổi)”   đã     không  còn  sử 
 dụng   các khái  niệm   gây  tranh  cãi   như   “sở  hữu  nhà  chung  cư  có  thời  hạn”,     hoặc   “gia  hạn 
 thời  hạn  sở  hữu   nhà  chung  cư”   như  trong  các     Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)   trước  đây, 
 nhưng  lại  thay  thế  bằng  các  quy  định  về   “  quyền  sở  hữu  nhà  chung  cư  chấm  dứt   khi  có 
 thông  báo  phá  dỡ  nhà  chung  cư”   hoặc   “Ủy  ban  nhân  dân  cấp  tỉnh  thông  báo  về  việc  phá 
 dỡ  nhà  chung  cư  thì   quyền  sở  hữu  ghi  trong  Giấy  chứng  nhận  đã  cấp  cho  các  chủ  sở 
 hữu  nhà  chung  cư  không  còn  giá  trị  pháp  lý  ”,   hoặc   “xử  lý  nhà  chung  cư  khi   chấm  dứt 
 quyền  sở  hữu  ”,  mà  thực  chất   là  “Dự  thảo  Luật  Nhà  ở  (sửa  đổi)”     vẫn  giữ     quan  điểm   “sở 
 hữu  nhà  chung  cư  có  thời  hạn”,   nên   rất  cần  phải   được  tiếp  tục   xem  xét  thận  trọng   các 
 quy  định  này     để   bảo  đảm  tính  đồng  bộ,  thống  nhất   của  các  quy  định  pháp  luật,  đồng  thời 
 đáp  ứng  đúng   nhu  cầu,  tâm  tư,  nguyện  vọng   của   đa  số  người  dân   mong  muốn  được     “sở 
 hữu  nhà  chung  cư  không  xác  định  thời  hạn gắn  liền  với quyền  sử  dụng  đất  ổn  định  lầu 
 dài”   và  để  cho các   chủ  sở  hữu  nhà  chung  cư   yên  tâm  ,  không  làm  phát  sinh   “  tâm  lý  bất 
 an  ”   trong xã hội. 

 (2)     “Dự  thảo  Luật  Nhà  ở     (sửa  đổi)”   đã     xây  dựng  mới   “Chương  V.  Cải  tạo,  xây  dựng 
 lại  nhà  chung  cư”   trên  cơ  sở   nâng  cấp   và   bổ  sung   nhiều  quy  định  hợp  lý  của  Nghị  định  số 
 69/2021/NĐ-CP  quy  định  tổng  thể  các  cơ  chế,  chính  sách   có  tính  khả  thi   và   phù  hợp  với 
 thực  tiễn   để  triển  khai  thực  hiện  hiệu  quả  hơn  công  tác  cải  tạo,  xây  dựng  lại  nhà  chung  cư 
 cũ  gắn  liền  với  cải  tạo,  chỉnh  trang  tái  phát  triển  đô  thị  và  thực  hiện   tái  định  cư   cho  các  chủ 
 sở  hữu,  người  sử  dụng  nhà  chung  cư   tốt  hơn  nơi  ở  cũ  (nhất  là  đối  với  các  chung  cư,  nhà 
 tập  thể  có  căn  hộ  nhỏ  trên  dưới  20m  2  )     như  quy  định   “diện  tích  căn  hộ  bố  trí  tái  định 
 cư   không  được  thấp  hơn   diện  tích  căn  hộ   theo  quy  chuẩn  kỹ  thuật  quốc  gia  về  nhà  chung 
 cư”,   có  nghĩa  là  diện  tích  căn  hộ  tái  định  cư   không  được  thấp  hơn  diện  tích  căn  hộ  tối 
 thiểu  25m  2  ,   mà  trong  các  năm  qua  nhiều  địa  phương  đã  quy  định   “suất  tái  định  cư”   lớn 
 hơn   mức   diện  tích  tối  thiểu   này,     điển  hình  là   thành  phố  Hồ  Chí  Minh   đã  quy  định   “suất 
 tái định cư”   là   30m  2  . 

 (3)   Điều  43  và  Điều  81 Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)   đã  bỏ   quy  định   bất  hợp  lý   tại 
 khoản 5     Điều  13, khoản  2  Điều  16, khoản  4     Điều  26 Luật  Nhà  ở  2014  và  khoản  1,  khoản  2 
 Nghị  định  số  100/2015/NĐ-CP   (được  sửa  đổi,  bổ  sung  tại  khoản  4  Điều  1  Nghị  định  số 
 49/2021/NĐ-CP),   không  còn     bắt  buộc     chủ  đầu  tư   dự  án  nhà  ở  thương  mại  từ   10 
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 héc-ta   (hoặc  từ   2  héc-ta)     trở  lên  tại  các  đô  thị  từ  loại  3   (hoặc  từ  loại  1)   trở  lên   phải  dành 
 20%  diện  tích  đất  ở   trong  dự  án     để  xây  dựng  nhà  ở  xã  hội,   bởi  lẽ  không  phải  dự  án  nhà 
 ở  thương  mại  nào  cũng  phù  hợp  để  dành  20%  quỹ  đất  để  xây  dựng  nhà  ở  xã  hội  trong  dự  án, 
 nhất  là  tại  các  dự  án  nhà  ở  thương  mại  trung  cấp,  cao  cấp  và  để  bảo  đảm  quyền  tự  chủ  kinh 
 doanh,  quyền  tự  do  lựa  chọn  sản  phẩm  nhà  ở  của  doanh  nghiệp  bất  động  sản  theo  quy  định 
 tại Điều 7 Luật Doanh nghiệp 2014, 2020 về   “quyền  của doanh nghiệp”.    

 (4)   Khoản  6  Điều  7  và  khoản  1  Điều  81 Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)     tiếp  tục     quy 
 định   “khi  lập,   phê  duyệt  quy  hoạch,   yêu  cầu   bắt  buộc  Ủy  ban  nhân  dân  cấp  tỉnh     phải  bố 
 trí  quỹ  đất  dành  để  phát  triển  nhà  ở  xã  hội”   tương  tự     như     khoản  1     Điều  56 Luật  Nhà  ở 
 2014  đã  quy  định.  Đây là   điều  kiện  tiên  quyết   để  thực  hiện   phát  triển  nhà  ở  xã  hội  dựa 
 trên quy hoạch. 

 (5)   Chương  VI  Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)   đã   bổ  sung   Mục  3  quy  định  mới  về 
 “phát  triển   nhà  lưu  trú  công  nhân  trong  khu  công  nghiệp”     và  Mục  4  quy  định  về   “phát 
 triển   nhà  ở  cho  lực  lượng  vũ  trang”     để  giải  quyết  nhu  cầu  nhà  ở  rất  cấp  bách  cho  công 
 nhân,  người  lao  động,  chuyên  gia  làm  việc  tại  các  khu  công  nghiệp  và  sĩ  quan,  hạ  sĩ  quan 
 nghiệp  vụ,  hạ  sĩ  quan  chuyên  môn  kỹ  thuật,  quân  nhân  chuyên  nghiệp,  công  chức  quốc 
 phòng,  viên  chức,  công  nhân,  người  làm  công  tác  cơ  yếu  thuộc  Quân  đội  nhân  dân  và  Công 
 an  nhân  dân  hưởng  lương  từ  ngân  sách  nhà  nước,  đang  phục  vụ  tại  ngũ.  Nhưng  vẫn   chưa 
 đầy  đủ   vì   chưa  quy  định   nhà  ở  xã  hội  là   “ký  túc  xá”     dành  cho  sinh  viên  đại  học,  cao 
 đẳng, học viên trường nghề thuê ở trong thời gian học tập   tại trường đó. 

 (6)   Khoản  5 Điều  75 Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)   quy  định   “người  thu  nhập  thấp 
 đô  thị,  công  nhân,  lao  động  khu  công  nghiệp,  cán  bộ,  công  chức,  viên  chức,  cán  bộ  lực 
 lượng  vũ  trang”   được   “hỗ  trợ  cho   vay  vốn  ưu  đãi     của  Nhà  nước  thông  qua  Ngân  hàng 
 chính  sách  xã  hội,   tổ  chức  tín  dụng   do  Nhà  nước  chỉ  định”     để   “  mua,  thuê  mua   nhà  ở  xã 
 hội   hoặc  xây  dựng  mới  hoặc  cải  tạo,  sửa  chữa  nhà  để  ở”     đã  khắc  phục   “bất  cập”   của 
 khoản  4  Điều  50  Luật  Nhà  ở  2014  đã   không  quy  định     tổ  chức  tín  dụng   do  Nhà  nước  chỉ 
 định   được  cho  cá  nhân,  hộ  gia  đình   vay  vốn  ưu  đãi   để  mua,  thuê  mua  nhà  ở  xã  hội   dẫn 
 đến  việc  Ngân  hàng  Nhà  nước  đã  ban  hành   Thông  tư  số  20/2021/TT-NHNN   ngày 
 30/11/2021 sửa  đổi,  bổ  sung  khoản  2  Điều  2  Thông  tư  số  25/2015/TT-NHNN  ngày 
 09/12/  2015   quy  định  kể   từ  ngày  20/01/2022   thì  04  ngân  hàng  thương  mại  do  Ngân  hàng 
 Nhà  nước  chỉ  định  là  Vietcombank,  Vietinbank,  Agribank,  BIDV   không  được  cho  cá  nhân, 
 hộ gia đình   vay vốn tín dụng ưu đãi   để mua, thuê mua  nhà ở xã hội. 

 (7)   Khoản  3     Điều  81 Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)     bổ  sung   quy  định   “mới”:     “3.   Ủy 
 ban  nhân  dân  cấp  tỉnh  có  trách  nhiệm   trích  10%  tiền  sử  dụng  đất   thu  từ  các  dự  án  phát 
 triển  nhà  ở  thương  mại,  khu  đô  thị  trên  địa  bàn  để  bổ  sung  vào  một  khoản  mục  riêng  trong 
 Quỹ  đầu  tư  phát  triển  của  địa  phương,   dành  để  đầu  tư  xây  dựng  hạ  tầng   kỹ  thuật,  hạ  tầng 
 xã  hội,  hạ  tầng  kết  nối  giao  thông  của  dự  án;   đền  bù,  giải  phóng  mặt  bằng   cho  các  dự  án 
 đầu  tư  xây  dựng  nhà  ở  xã  hội   trên  phạm  vi  địa  bàn  theo  quy  định  của  Chính  phủ   và  đầu  tư 
 xây  dựng   nhà  ở  xã  hội  để  cho  thuê   theo  quy  định  tại  khoản  1  Điều  78  của  Luật 
 này”.   Nhưng   số  tiền   “10%  tiền  sử  dụng  đất”     quá  nhỏ,   cần  xem  xét  bổ  sung  thêm  bằng 
 việc   “trích  10%  tiền  trúng  đấu  giá  sử  dụng  đất  của  địa  phương”   hoặc   “trích  một  phần 
 tiền  lãi  xổ  số  kiến  thiết  của  địa  phương”   để  có  nguồn  lực  tài  chính  phát  triển  nhà  ở  xã  hội, 
 nhất là   tạo quỹ đất   để  phát triển nhà ở xã hội. 

 (8)   Khoản  1     Điều  152 Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)     bổ  sung   quy  định   mới,  rạch 
 ròi   về  việc   “thu  phí  bảo  trì  nhà  chung  cư”   như  sau:   “a)     Trước  khi  ký  hợp  đồng     mua  bán, 
 thuê  mua  căn  hộ,   phần  diện  tích  khác  trong  nhà  chung  cư   chủ  đầu  tư  có  trách  nhiệm  mở 
 một  tài  khoản  thanh  toán   tại  một  tổ  chức  tín  dụng  hoặc  chi  nhánh  ngân  hàng  nước  ngoài 
 (sau  đây  gọi  chung  là  tổ  chức  tín  dụng)  đang  hoạt  động  trên  địa  bàn  nơi  có  nhà  ở   để  người 
 mua,  thuê  mua  căn  hộ  và  chủ  đầu  tư  nộp   theo  quy  định  tại  Điều  151  của  Luật  này.   Sau 
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 khi  mở  tài  khoản  ,  chủ  đầu  tư  phải  có  văn  bản  thông  báo  cho  cơ  quan  quản  lý  nhà  ở  cấp 
 tỉnh   nơi  có  dự  án  biết  về  tên  chủ  tài  khoản,  số  tài  khoản  đã  mở,  tên  tổ  chức  tín  dụng  nơi  mở 
 tài  khoản  và  kỳ  hạn  gửi  tiền”;   đồng  thời  Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)   đã  quy  định   chặt 
 chẽ   việc   “quản  lý,  sử  dụng  kinh  phí  bảo  trì   phần  sở  hữu  chung  của  nhà  chung  cư  có  nhiều 
 chủ  sở  hữu”   tại  Điều  152  và   bổ  sung   quy  định  về   “cưỡng  chế  bàn  giao  kinh  phí  bảo  trì 
 nhà  chung  cư”   thành  một  Điều  riêng   (Điều  153)     để  bảo  vệ   quyền  và  lợi  ích  hợp  pháp, 
 chính đáng của   các chủ sở hữu nhà chung cư. 

 Tuy  nhiên  bên  cạnh  các  quy  định  có  tính  tích  cực  trên  đây  thì Dự  thảo  Luật  Nhà 
 ở   (sửa đổi)   có một số quy định   chưa thật phù hợp   nên Hiệp  hội xin được góp ý như sau: 

 1/-  Đề  nghị  chọn   “Phương  án  2”     không   quy  định   “  chấm  dứt  quyền     sở  hữu   nhà 
 chung  cư  khi Uỷ  ban  nhân  dân  cấp  tỉnh  thông  báo  phá  dỡ  nhà  chung  cư”   hoặc   “xử  lý 
 nhà  chung  cư   khi  chấm  dứt  quyền  sở  hữu  ”   của   “Phương  án  1”,   nhưng  vẫn  cần  thiết 
 phải quy  định   “xác  lập  quyền  sở  hữu  nhà  chung  cư  không  xác  định  thời  hạn gắn  liền 
 với  quyền  sử  dụng  đất  ổn  định  lâu  dài hoặc quyền  sở  hữu  nhà  chung  cư có  thời  hạn  gắn 
 liền  với  quyền  sử  dụng  đất  có  thời  hạn”   và   “các  trường  hợp   phá  dỡ   nhà  chung  cư  để  xây 
 dựng  lại  nhà  chung  cư”  tại  Điều  25  và  Điều  26 Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi),   để  bảo 
 đảm  sự  phù  hợp  với  Hiến  pháp  2013,  pháp  luật  về  dân  sự,  pháp  luật  về  đất  đai  và     phù 
 hợp  với tâm  tư  nguyện  vọng  của  đa  số  người  dân  và  để  cho các chủ  sở  hữu  nhà  chung 
 cư   yên tâm  , không làm phát sinh   “  tâm lý bất an  ”   trong  xã hội:    

 1.1)-  Quy  định  của của  Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)   và  pháp  luật  liên  quan 
 về xác  lập,  chấm  dứt  quyền  sở  hữu  tài  sản,  trong  đó  có  quyền  sở  hữu  tài  sản  là  nhà 
 chung cư: 

 a. Quy định của Dự thảo Luật Nhà ở   (sửa đổi): 
  - Phương án 1 quy định: 
 “Điều  25.  Xác  lập  và  chấm  dứt  quyền  sở  hữu nhà  chung  cư: 1.     Quyền  sở  hữu  đối 

 với  nhà  chung  cư   quy  định  tại  Điều  này  bao  gồm  nhà  chung  cư  chỉ  sử  dụng  vào  mục  đích 
 để  ở  và  nhà  chung  cư  có  mục  đích  sử  dụng  hỗn  hợp  để  ở  và  sử  dụng  vào  các  mục  đích  khác 
 không  phải  để  ở   được  xác  lập   theo  quy  định   Điều  14   của  Luật  này  và   chấm  dứt  để  phá 
 dỡ   theo  quy  định  tại   khoản  3   Điều  này;   2.   Kể  từ  khi   xác  lập  quyền  sở  hữu  đến  khi  chấm 
 dứt  quyền  sở  hữu   quy  định  tại  khoản  1  Điều  này,   chủ  sở  hữu  được  thực  hiện  các 
 quyền   theo  quy  định  tại  Điều  12  của  Luật  này.   Sau  khi  có   thông  báo  về  việc  chấm  dứt 
 quyền  sở  hữu   của  Ủy  ban  nhân  dân  cấp  tỉnh  nơi  có  nhà  chung  cư  theo  quy  định  tại  khoản  4 
 Điều  này,   các  chủ  sở  hữu  không  được  thực  hiện  các  quyền   quy  định  tại  Điều  12  của  Luật 
 này   nhưng  vẫn  có  quyền  sử  dụng  đối  với  diện  tích  đất   để  xây  dựng  lại  nhà  chung  cư  theo 
 quy  định  tại  khoản  3  Điều  26  của  Luật  này;   3.  Các  trường  hợp   chấm  dứt  quyền  sở  hữu  để 
 phá  dỡ   nhà  chung  cư   bao  gồm:   a) Nhà  chung  cư   chưa  hết  thời  hạn  sử  dụng     nhưng   bị  hư 
 hỏng  do  cháy  nổ  không  còn  đủ  điều  kiện  bảo  đảm  an  toàn   để  tiếp  tục  sử  dụng;   b)  Nhà 
 chung  cư   chưa  hết  thời  hạn  sử  dụng     nhưng   bị  hư  hỏng  do  thiên  tai,  địch  họa     không  còn 
 đủ  điều  kiện  bảo  đảm  an  toàn   để  tiếp  tục  sử  dụng;   c)  Nhà  chung  cư   chưa  hết  thời  hạn  sử 
 dụng   hoặc   đã  hết  thời  hạn  sử  dụng     nhưng  có   các  kết  cấu  chịu  lực chính   của công  trình 
 xuất  hiện   tình  trạng  nguy  hiểm  tổng  thể,  có  nguy  cơ  sập  đổ,   không  đáp  ứng  điều  kiện  tiếp 
 tục  sử  dụng,   cần  phải  di  dời khẩn  cấp   các  chủ  sở  hữu,  người  sử  dụng  nhà  chung  cư;   d) 
 Nhà  chung  cư   chưa  hết  thời  hạn  sử  dụng   hoặc   đã  hết  thời  hạn  sử  dụng     nhưng   bị  hư 
 hỏng  nặng,   xuất  hiện  tình  trạng   nguy  hiểm  cục  bộ  kết  cấu  chịu  lực  chính   của  công  trình 
 và   có  một  trong  các  yếu  tố   hệ  thống hạ  tầng  kỹ  thuật phòng  cháy  chữa  cháy;  cấp,  thoát 
 nước,  xử  lý  nước  thải;  cấp  điện,  giao  thông  nội  bộ   không  đáp  ứng  các  yêu  cầu  của  quy 
 chuẩn,  tiêu  chuẩn  kỹ  thuật   hiện  hành  hoặc   có  nguy  cơ  mất  an  toàn   trong  vận  hành,  khai 
 thác  sử  dụng   cần  phải phá  dỡ để  bảo  đảm  an  toàn   cho  người  sử  dụng  và  yêu  cầu  về  cải 
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 tạo,  chỉnh  trang  đô  thị.   đ)  Nhà  chung  cư  bị  hư  hỏng  một  trong  các  kết  cấu  chính  của  công 
 trình  gồm:  móng,  cột,  tường,  dầm,  xà  không  đáp  ứng  yêu  cầu  sử  dụng  bình  thường  mà 
 chưa  thuộc  diện  phải  phá  dỡ  theo  quy  định  tại  điểm  d,  điểm  đ  khoản  này  nhưng  nằm 
 trong  khu  vực  có  nhà  chung  cư  thuộc  diện  phải  phá  dỡ  theo  quy  định  tại  khoản 
 này;     4.     Thời  hạn  sử  dụng  nhà  chung  cư   quy  định  tại  khoản  3  Điều  này     được  xác  định  trên 
 cơ  sở  hồ  sơ  thiết  kế     công  trình   nhà  chung  cư   và  kết  luận  kiểm  định     của  cơ  quan  quản  lý 
 nhà  ở  cấp  tỉnh   theo  quy  định  của  pháp  luật  về  xây  dựng.  Trường  hợp  nhà  chung  cư  không 
 còn  lưu  trữ  hồ  sơ  thiết  kế  công  trình  thì  cơ  quan  quản  lý  nhà  ở  cấp  tỉnh  thực  hiện  kiểm  định, 
 đánh  giá  chất  lượng  nhà  chung  cư  để  xác  định  rõ  thời  hạn  sử  dụng  của  các  nhà  chung  cư 
 này;   5.   Khi  tổ  chức  kiểm  định,  đánh  giá  chất  lượng  nhà  chung  cư  theo  quy  định  tại  mục  1 
 Chương  V  của  Luật  này  mà  xuất  hiện  trường  hợp  nhà  chung  cư  quy  định  tại  khoản  3  Điều 
 này,  cơ  quan  quản  lý  nhà  ở  cấp  tỉnh  phải  báo  cáo   Ủy  ban  nhân  dân  cấp  tỉnh  để  ban  hành 
 văn  bản   thông  báo  về  việc  chấm  dứt  quyền  sở  hữu  nhà  chung  cư  ,   đăng  tải  công  khai  trên 
 Cổng  thông  tin  điện  tử  của  Ủy  ban  nhân  dân  cấp  tỉnh  và  gửi  ngay  cho  các  chủ  sở  hữu  nhà 
 chung  cư,  Ủy  ban  nhân  dân  cấp  huyện,  Ủy  ban  nhân  dân  cấp  xã  nơi  có  nhà  chung  cư  biết 
 để  thực  hiện  theo  các  quy  định  của  Luật  này,  đồng  thời  gửi  cho  cơ  quan  có  thẩm  quyền  cấp 
 Giấy  chứng  nhận.   Kể  từ  ngày  Ủy  ban  nhân  dân  cấp  tỉnh  thông  báo  chấm  dứt  quyền  sở 
 hữu  nhà  chung  cư  quy  định  tại  khoản  này  thì   Giấy  chứng  nhận   đã  cấp  cho  các  chủ  sở 
 hữu  nhà  chung  cư   không  còn  giá  trị  pháp  lý  ;     6.   Việc  xử  lý  nhà  chung  cư  khi  chấm  dứt 
 quyền  sở  hữu  quy  định  tại  khoản  3  Điều  này  được  thực  hiện  theo  quy  định  tại  Điều  26  của 
 Luật này”. 

 “Điều  26.  Xử  lý  nhà  chung  cư  khi  chấm  dứt  quyền  sở  hữu:  1.   Trường  hợp  nhà 
 chung  cư  thuộc  diện  quy  định  tại  điểm  a  khoản  3  Điều  25  của  Luật  này  thì   chủ  sở  hữu  được 
 bồi  thường   theo  quy  định  của   pháp  luật  về  phòng  cháy,  chữa  cháy  và  pháp  luật  về  bảo 
 hiểm.     Các  chủ  sở  hữu  có  trách  nhiệm  đóng  góp  kinh  phí  để  phá  dỡ,  xây  dựng  lại  nhà 
 chung  cư   theo  quy  định  quy  hoạch  được  cơ  quan  có  thẩm  quyền  phê  duyệt;   2.   Trường  hợp 
 nhà  chung  cư  thuộc  diện  quy  định  tại  điểm  b  khoản  3  Điều  25  của  Luật  này  (Ghi  chú:  Nhà 
 chung  cư     chưa  hết  thời  hạn  sử  dụng   nhưng     bị  hư  hỏng  do  thiên  tai,  địch  họa     không  còn 
 đủ  điều  kiện  bảo  đảm  an  toàn   để  tiếp  tục  sử  dụng)  thì   Ủy  ban  nhân  dân  cấp  tỉnh  có  trách 
 nhiệm   di  dời  các  chủ  sở  hữu  nhà  chung  cư  để  phá  dỡ  ,  xây  dựng  lại  và  bố  trí  tái  định 
 cư   theo  quy  định  tại  Chương  V  của  Luật  này.  Nhà  nước  có  trách  nhiệm  bố  trí  kinh  phí  từ 
 ngân  sách  nhà  nước  theo  quy  định  của  pháp  luật  đầu  tư  công  để  thực  hiện  dự  án  phá  dỡ, 
 xây  dựng  lại  nhà  ở  quy  định  tại  khoản  này;   3.   Trường hợp  nhà  chung  cư  thuộc  diện  quy 
 định  tại  các  điểm  c,  d  và  điểm  đ  khoản  3  Điều  25  của  Luật  này  thì  thực  hiện  xử  lý  như 
 sau:   a)   Trường  hợp  theo  quy  hoạch  được  cơ  quan  có  thẩm  quyền  phê  duyệt   tiếp  tục  xây 
 dựng  lại  nhà  chung  cư     thì     các  chủ  sở  hữu  được  tiếp  tục  sử  dụng  diện  tích  đất   của  nhà 
 chung  cư  và  thống  nhất     đóng  góp  kinh  phí  xây  dựng  lại     nhà  chung  cư;   trường  hợp   không 
 có  nhu  cầu   thì   được  bồi  thường  giá  trị quyền  sử  dụng  đất   theo  quy  định  tại  thời  điểm  thực 
 hiện  xây  dựng  lại  nhà  chung  cư.  Việc  phá  dỡ  để  xây  dựng  lại  nhà  chung  cư  được  thực  hiện 
 theo  quy  định  tại  Chương  V  của  Luật  này;   b)   Trường  hợp  theo  quy  hoạch  được  cơ  quan  có 
 thẩm  quyền  phê  duyệt   không  tiếp  tục  xây  dựng  lại   nhà  chung  cư  thì  các  chủ  sở  hữu  được 
 bố  trí   tái  định  cư     hoặc   được  bồi  thường  giá  trị  quyền  sử  dụng  đất   theo  quy  định  tại 
 Chương V của Luật này và pháp luật về đất đai”.  

 - “Phương án 2:  Bỏ Mục 4  Chương II về Sở hữu nhà chung  cư”.    
 Hiệp  hội   chọn   “Phương  án  2:  Bỏ  Mục  4  Chương  II  về  Sở  hữu  nhà  chung 

 cư”   nhưng  vẫn   cần  phải  xây  dựng  lại  Điều  25,  Điều  26   với  nội  dung   phù  hợp   như  kết  quả 
 nghiên cứu sau đây.  

 b. Quy định pháp luật liên qua: 
 b1. Quy định của Bộ Luật Dân sự 2015: 
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 -  “Điều  160.  Nguyên  tắc  xác  lập,  thực  hiện  quyền  sở  hữu,  quyền  khác  đối  với  tài 
 sản:  1.     Quyền  sở  hữu,   quyền  khác  đối  với  tài  sản   được  xác  lập,   thực  hiện  trong  trường  hợp 
 Bộ  luật  này,   luật  khác   có  liên  quan  quy  định;  Quyền  khác  đối  với  tài  sản  vẫn  có  hiệu  lực 
 trong  trường  hợp  quyền  sở  hữu  được  chuyển  giao,  trừ  trường  hợp  Bộ  luật  này,   luật  khác   có 
 liên  quan  quy  định  khác;   2.     Chủ  sở  hữu  được  thực  hiện  mọi  hành  vi  theo  ý  chí  của  mình 
 đối  với  tài  sản   nhưng  không  được  trái  với  quy  định  của  luật,  gây  thiệt  hại  hoặc  làm  ảnh 
 hưởng  đến  lợi  ích  quốc  gia,  dân  tộc,  lợi  ích  công  cộng,  quyền  và  lợi  ích  hợp  pháp  của  người 
 khác… 

 -   “Khoản  3   Điều  214   quy  định   “3.   Trường  hợp   nhà  chung  cư   bị  tiêu  hủy   thì     quyền 
 của chủ sở hữu   căn hộ     chung cư     thực hiện     theo     quy  định của luật”. 

 -  “Điều  237.  Căn  cứ  chấm  dứt  quyền  sở  hữu:  Quyền  sở  hữu  chấm  dứt   trong 
 trường  hợp  sau  đây:   1.   Chủ  sở  hữu  chuyển  quyền  sở  hữu  của  mình  cho  người  khác;   2.   Chủ 
 sở  hữu  từ  bỏ  quyền  sở  hữu  của  mình;   3.     Tài  sản  đã   được  tiêu  dùng  hoặc   bị  tiêu  hủy;     4.   Tài 
 sản  bị  xử  lý  để  thực  hiện  nghĩa  vụ  của  chủ  sở  hữu;   5.   Tài  sản  bị  trưng  mua;   6.   Tài  sản  bị 
 tịch  thu;   7.   Tài  sản  đã  được  xác  lập  quyền  sở  hữu  cho  người  khác  theo  quy  định  của  Bộ  luật 
 này;   8.     Trường hợp khác do luật quy định”. 

 -  “Điều  242.  Tài  sản  được  tiêu  dùng  hoặc  bị  tiêu  hủy:   Khi   tài  sản   được  tiêu  dùng 
 hoặc   bị tiêu hủy   thì   quyền sở hữu đối với tài sản  đó chấm dứt”. 

 b2. Quy định của Luật Đất đai 2013: 
 -  Khoản  1  Điều  125  quy  định   “đất  sử  dụng  ổn  định  lâu  dài”   đối  với  trường  hợp     “1. 

 Đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng”. 
 -  Khoản  3  Điều  126  quy  định   “(…)  Đối  với   dự  án  kinh  doanh  nhà  ở   để  bán  hoặc  để 

 bán  kết  hợp  với  cho  thuê  hoặc  để  cho  thuê  mua  thì  thời  hạn  giao  đất  cho  chủ  đầu  tư  được 
 xác  định  theo  thời  hạn  của  dự  án;   người  mua  nhà  ở  gắn  liền  với  quyền  sử  dụng  đất  được 
 sử dụng đất ổn định lâu dài”. 

 b3. Quy định của Dự thảo Luật Đất đai   (sửa đổi): 
 -  Điểm  a  khoản  2  Điều  10 quy  định   “a)  Đất  ở   gồm  đất  ở  tại  nông  thôn,  đất  ở  tại  đô 

 thị”. 
 -  Khoản  1  Điều  29 quy  định  về   “thời  điểm   được  thực  hiện  các  quyền  của  người  sử 

 dụng  đất”,   như  sau:   “1.  Người  sử  dụng  đất  được  thực  hiện  các  quyền   chuyển  nhượng,  cho 
 thuê,  cho  thuê  lại,  tặng  cho,  thế  chấp,  góp  vốn  quyền  sử  dụng  đất   khi  có  Giấy  chứng 
 nhận  …”. 

 -  Khoản  1,  khoản  5 Điều  132  quy  định:   “1.  Đăng  ký  đất  đai  là   bắt  buộc     đối 
 với   người  sử  dụng  đất   và  người  được  giao  đất  để  quản  lý;   đăng  ký  quyền  sở  hữu  tài  sản 
 gắn  liền  với  đất  thực  hiện   theo  yêu  cầu   của  chủ  sở  hữu   (…);   5.   Việc   đăng  ký  đất  đai,  tài 
 sản gắn liền với đất   có hiệu lực   kể từ thời điểm   ghi  vào sổ địa chính  ”. 

 - Điều  145  về   “cấp  Giấy  chứng  nhận  đối  với   tài  sản  gắn  liền  với  đất”   quy 
 định:   “(…)  Trường  hợp   sau  khi  cấp  Giấy  chứng  nhận   mà   tài  sản  bị  tiêu  hủy,   phá 
 dỡ   thì   việc chứng nhận   quyền sở hữu tài sản     không  còn hiệu lực pháp lý  ”. 

 -  Khoản  1  Điều  165  quy  định   “đất  sử  dụng  ổn  định  lâu  dài”   đối  với  trường  hợp     “1. 
 Đất  ở  do  cá  nhân  sử  dụng”   (Ghi  chú:  Còn   thiếu   trường  hợp   “đất  ở  do   hộ  gia  đình   sử 
 dụng”). 

 -  Khoản  1  Điều  189 quy  định   “1.  Đất  ở  tại  đô  thị   gồm   đất  để  xây  dựng  nhà  ở,   xây 
 dựng   các  công  trình  phục  vụ  đời  sống,   vườn,  ao   trong  cùng  một  thửa  đất   thuộc  khu  dân  cư 
 đô  thị,  phù  hợp  với quy  hoạch  sử  dụng  đất, quy  hoạch  xây  dựng  đã  được  cơ  quan  nhà  nước 
 có thẩm quyền phê duyệt”. 
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 -  Khoản  1  Điều  190  quy  định   “1.  Đất  xây  dựng  khu  chung  cư   gồm   đất  để  xây  dựng 
 nhà  chung  cư,   xây  dựng   các  công  trình  phục  vụ  trực  tiếp cho đời  sống   của  những  gia  đình 
 trong  nhà  chung  cư  và   các  công  trình  phục  vụ  cộng  đồng   theo  quy  hoạch  xây  dựng  đã 
 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”. 

 1.2)- Nhận xét: 
 Hiện  nay, cả  nước  có  hơn   4.500  khu  nhà  chung  cư   tại  các  đô  thị.  Riêng  thành  phố 

 Hồ  Chí  Minh  có  hơn   1.569  khu  nhà  chung  cư   với  hơn   2.550  tòa  nhà     (block)   với   hàng 
 trăm ngàn căn hộ   nhà chung cư,     trong đó có   474 khu  nhà chung cư   xây dựng   trước 1975. 

 Hiệp  hội  nhận  thấy,  Điều  25  và  Điều  26 Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)   quy 
 định     “  chấm  dứt  quyền     sở  hữu   nhà  chung  cư khi Uỷ  ban  nhân  dân  cấp  tỉnh  thông  báo 
 phá  dỡ  nhà  chung  cư”   và  quy  định   “xử  lý  nhà  chung  cư   khi  chấm  dứt  quyền  sở 
 hữu  ”     sẽ   tác  động  bất  lợi   đến  sự  nghiệp   đô  thị  hóa   theo  định  hướng  tại  khoản  4  Điều  14 
 Luật  Nhà  ở  2014  và  khoản  4  Điều  7 Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)   quy  định   “Tại  khu  vực 
 nội thị thuộc đô thị loại đặc biệt, đô thị loại 1 thì   chủ yếu phát triển nhà chung cư”.  

 Hiệp  hội  nhận  thấy  Điều  25  Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)   mặc  dù   không     còn   sử 
 dụng  cụm  từ   “sở  hữu  nhà  chung  cư  có  thời  hạn”   hoặc   “gia  hạn  thời  hạn  sở  hữu   nhà 
 chung  cư”,  nhưng   thực  chất   Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)     vẫn  giữ  quan  điểm     “sở  hữu 
 nhà  chung  cư  có  thời  hạn  ”   vì  vẫn   tiếp  tục   quy  định   “  chấm  dứt  quyền     sở  hữu   nhà  chung 
 cư khi Uỷ  ban  nhân  dân  cấp  tỉnh  thông  báo  phá  dỡ  nhà  chung  cư  ”   hoặc Điều  26  Dự  thảo 
 Luật Nhà ở   (sửa đổi)   quy định   “xử lý nhà chung cư  khi chấm dứt quyền sở hữu  ”. 

 Các  quy  định  này   không  đáp  ứng  được  nhu  cầu,  nguyện  vọng  của  đa  số  người 
 dân  mua  căn  hộ   nhà  chung  cư     gắn  liền  với  quyền  sử  dụng  đất  ổn  định  lâu  dài   muốn 
 được  sở  hữu  nhà  chung  cư   không  xác  định  thời  hạn     và  cũng   chưa  phù  hợp   với  các  quy 
 định pháp luật hiện hành, như sau: 

 a.  Quy  định   “quyền  sở  hữu  nhà  chung  cư   chấm  dứt  khi  có  thông  báo  phá  dỡ   nhà 
 chung cư”   chưa phù hợp với khoản 3 Điều 237 Bộ Luật  Dân sự 2015: 

 Mặc  dù khoản  8 Điều  237  Bộ  Luật  Dân  sự  2015  quy  định     quyền  sở  hữu  chấm 
 dứt   trong   “trường  hợp  khác   do  luật   quy  định”,   nhưng Điều  25  Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa 
 đổi)     quy  định   thêm   trường  hợp   “quyền  sở  hữu  nhà  chung  cư   chấm  dứt  khi  có  thông  báo 
 phá  dỡ   nhà  chung  cư”   là   chưa  chuẩn  xác,  chưa phù  hợp   với  khoản  3 Điều  237  Bộ  Luật 
 Dân  sự  2015  quy  định   “quyền  sở  hữu  chấm  dứt”   trong  trường  hợp     “tài  sản  đã     bị  tiêu 
 hủy  ”,   bởi lẽ: 

 (1)   Tại  thời  điểm   “quyền  sở  hữu  nhà  chung  cư   chấm  dứt  khi  có  thông  báo  phá 
 dỡ   nhà  chung  cư”   thì   nhà  chung  cư   này   chưa  bị  phá  dỡ,  chưa     “  bị  tiêu  hủy  ”   nên   không 
 thể   “  chấm dứt quyền sở hữu   nhà chung cư”   của các chủ  sở hữu   tại thời điểm này. 

 (2)   Trường  hợp   nhà  chung  cư   “đã  bị  phá  dỡ”     thì  cũng   không  thể   cho  là   “nhà 
 chung  cư  đã   bị  tiêu  hủy  ”   bởi  lẽ   “tài  sản  nhà  chung  cư”   bao  gồm   tòa  nhà   chung  cư  và   các 
 công  trình   hạ  tầng  phục  vụ  cư  dân     và     “đất  xây  dựng  khu  chung  cư”   (theo  Điều  145  Luật 
 Đất  đai  2013  và khoản  1  Điều  190 Dự  thảo  Luật  Đất  đai (sửa  đổi)     thuộc  quyền  sở  hữu 
 riêng,  quyền  sở  hữu  chung,  quyền  sử  dụng  đất  chung  của  các  chủ  sở  hữu  nhà  chung  cư, 
 nên   “tòa     nhà  chung  cư đã  bị  phá  dỡ”     thì   “tài  sản  nhà  chung  cư”   vẫn   còn  tồn  tại,  chưa 
 hoàn toàn   “bị tiêu hủy  ”. 

 b.  Quy  định   “quyền  sở  hữu  nhà  chung  cư   chấm  dứt  khi  có  thông  báo  phá  dỡ   nhà 
 chung cư”   chưa phù hợp   với quy định của Hiến pháp  2013 và Bộ Luật Dân sự 2015: 
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 (1)   Về   “quyền  sở  hữu     tư  nhân   và  quyền  thừa  kế   được  pháp  luật  bảo  hộ”  thuộc 
 “quyền  và  nghĩa  vụ  cơ  bản  của  công  dân”   theo  quy  định  tại  khoản  2  Điều  32  Hiến  pháp 
 2013, trong đó có     “quyền sở hữu nhà chung cư”. 

 (2)   Điều  242  Bộ  Luật  Dân  sự  2015   chỉ   quy  định   quyền  sở  hữu  đối  với  tài  sản  chấm 
 dứt     “khi   tài  sản   được  tiêu  dùng  hoặc   bị  tiêu  hủy”   nhưng   không   quy  định  trường  hợp   “tài 
 sản  bị   phá  dỡ”     như Điều  25  Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)   quy  định   “quyền  sở  hữu  nhà 
 chung  cư   chấm  dứt  khi  có  thông  báo  phá  dỡ   nhà  chung  cư”   hoặc  quy  định   “kể  từ 
 ngày   Ủy  ban  nhân  dân  cấp  tỉnh   thông  báo   về  việc   phá  dỡ  nhà  chung  cư   thì   quyền  sở 
 hữu   ghi  trong  Giấy  chứng  nhận  đã  cấp  cho  các  chủ  sở  hữu  nhà  chung  cư   không  còn  giá  trị 
 pháp lý”. 

 Hơn  nữa,  khoản  3  Điều  214     Bộ  Luật  Dân  sự  2015  còn quy  định   “trường  hợp   nhà 
 chung  cư   bị  tiêu  hủy   thì     quyền  của  chủ  sở  hữu   căn  hộ     chung  cư     thực  hiện     theo     quy  định 
 của  luật”,   chứ   không   quy  định   “  chấm  dứt  quyền  sở  hữu   nhà  chung  cư”   của  các  chủ  sở 
 hữu như quy định của Điều 25 Dự thảo Luật Nhà ở   (sửa  đổi). 

 c.     Điều  25  Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)   quy  định   “kể  từ  ngày  Ủy  ban  nhân  dân 
 cấp  tỉnh  thông  báo  về  việc  phá  dỡ  nhà  chung  cư  thì   quyền  sở  hữu  ghi  trong  Giấy  chứng 
 nhận đã  cấp  cho  các  chủ  sở  hữu  nhà  chung  cư   không  còn  giá  trị  pháp  lý  ”   không  phù 
 hợp với Điều 145 Dự thảo Luật Đất đai   (sửa đổi): 

 Điều  145  Dự  thảo  Luật  Đất  đai   (sửa  đổi)   chỉ   quy  định  trường  hợp     “sau  khi  cấp  Giấy 
 chứng  nhận   mà   tài  sản  bị   phá  dỡ  ”     thì     “  việc  chứng  nhận   quyền  sở  hữu  tài  sản   không  còn 
 hiệu  lực  pháp  lý  ”   chứ  cũng   không   quy  định     “quyền sở  hữu   chấm  dứt  ”,   có  nghĩa  là  chỉ  có 
 “  việc  chứng  nhận  ”   quyền  sở  hữu  tài  sản     đối  với  tòa  nhà  chung  cư   đã  bị  phá 
 dỡ   là     “  không  còn  hiệu  lực  pháp  lý  ”,   bởi  lẽ  trong  trường  hợp  nhà  chung  cư  này   được  xây 
 dựng  lại   thì  các  chủ  sở  hữu  nhà  chung  cư  sẽ   được   “cấp  đổi,  cấp  lại,  cấp  mới”   Giấy  chứng 
 nhận.   

 d.  Quy  định   “quyền  sở  hữu  nhà  chung  cư  chấm  dứt  khi  có   thông  báo   phá  dỡ nhà 
 chung  cư”   chưa  phù  hợp  với  quy  định  của  Luật  ban  hành  văn  bản  quy  phạm  pháp 
 luật: 

 Hơn  nữa,  hình  thức  văn  bản   “thông  báo”   chứ   không  phải   là   “Quyết  định”   của  cơ 
 quan  nhà  nước  có  thẩm  quyền  là   không  phù  hợp   với thể  thức  ban  hành  văn  bản  theo  quy 
 định  của  Luật  Ban  hành  văn  bản  quy  phạm  pháp  luật  và  tính  chất  của   “thông  báo”   chỉ 
 là   “để biết”   chứ   không có   hiệu lực   “chấp hành”. 

 đ.   “Bất  cập”   của  khoản  3  Điều  25 Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)   là  đã  đồng  nhất 
 “  quyền  sở  hữu   nhà  chung  cư”   với   “  thời  hạn  sử  dụng   nhà  chung  cư”   mà  đây  là  02  vấn 
 đề hoàn toàn khác nhau: 

 (1)   Về   “  thời  hạn  sử  dụng   nhà  chung  cư”     và   “  phá  dỡ   nhà  chung  cư”     đã  được  quy 
 định  trong   Luật  Xây  dựng  2014     (được  sửa  đổi,  bổ  sung  một  số  điều  năm  2020),   như  sau: 
 (i)   Khoản  3  Điều  5  quy  định  “cấp  công  trình   được  xác  định  theo   thời  hạn  sử  dụng   (…) 
 Cấp  công  trình  gồm  cấp  đặc  biệt,  cấp  I,  cấp  II,  cấp  III,  cấp  IV  và  các  cấp  khác   theo  quy 
 định  của  Chính  phủ”;  (ii)   Điểm  b  khoản  1  Điều  118  quy  định   “phá  dỡ  công  trình  xây 
 dựng”   trong  trường  hợp   “công  trình     có  nguy  cơ  sụp  đổ   ảnh  hưởng  đến  cộng  đồng  và  công 
 trình  lân  cận;  công  trình  phải  phá  dỡ  khẩn  cấp  (…)  theo  quyết  định  của  cơ  quan  nhà  nước 
 có  thẩm  quyền”;   (iii)   Khoản  5  Điều  126  quy  định  “Chính  phủ  quy  định  chi  tiết  về   đánh  giá 
 định  kỳ  về  an  toàn   của  công  trình  xây  dựng   trong  quá  trình  sử  dụng   và  trách  nhiệm  công 
 bố   công trình xây dựng hết   thời hạn sử dụng  ”. 

 Nghị  định  số  06/2021/NĐ-CP  đã  quy  định:   (i)  “  Thời  hạn  sử  dụng   công  trình  xây 
 dựng”,   trong  đó  có   “công  trình   nhà  chung  cư”  tại  khoản  15,  khoản  16  Điều  2  như 
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 sau:   “thời  hạn  sử  dụng     theo  thiết  kế   của  công  trình   (tuổi  thọ  thiết  kế);  thời  hạn  sử  dụng 
 thực  tế   của  công  trình   (tuổi  thọ  thực  tế)”;  (ii)   Điều  40  quy  định   “xử  lý   đối  với  công  trình   có 
 dấu  hiệu  nguy  hiểm,  không  đảm  bảo  an  toàn   cho  khai  thác  để  sử  dụng”;   (iii)   Điều  41  quy 
 định   “xử lý   đối với công trình   hết thời hạn sử dụng  theo thiết kế”. 

 Thông  tư  12/2012/TT-BXD  của  Bộ  Xây  dựng  quy  định   “tuổi  thọ   nhà  chung  cư”   là 
 công  trình  cấp  đặc  biệt,   cấp  I   có  niên  hạn  sử  dụng   trên     100  năm;   công  trình   cấp  II   có  niên 
 hạn  sử  dụng   từ     50-100  năm;   công  trình   cấp  III   có  niên  hạn  sử  dụng   từ     20  năm   đến  dưới   50 
 năm;   công  trình   cấp  IV   có  niên  hạn  sử  dụng   dưới     20  năm   và  theo  Thông  tư 
 03/2021/TT-BXD  của  Bộ  Xây  dựng  quy  định   “nhà  chung  cư,   nhà  chung  cư  hỗn  hợp  phải 
 được  tính  toán  đảm  bảo   tuổi  thọ  thiết  kế  tối  thiểu  50  năm”   và  trên  thực  tế  thì   đa  số  nhà 
 chung  cư   được  xây  dựng  mới  trong  hơn  15  năm  qua  chủ  yếu  là  công  trình   cấp  I   có  niên  hạn 
 sử dụng   trên     100 năm.                                                              

 (2)   Do  Luật  Xây  dựng  2014  đã  quy  định  về   “  thời  hạn  sử  dụng   công  trình  xây  dựng” 
 và   “  phá  dỡ   công  trình  xây  dựng”,   trong  đó  có   “công  trình  nhà  chung  cư”     và  Điều  14  Dự 
 thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)   đã  quy  định  về   “thời  điểm  xác  lập  quyền  sở  hữu  nhà  ở”   và 
 Chương  V  Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)   đã  quy  định  về   “cải  tạo,  xây  dựng  lại  nhà  chung 
 cư”,   nên  Hiệp  hội  nhận  thấy   không  cần  thiết   quy  định  về   “chấm  dứt  quyền  sở  hữu  nhà 
 chung  cư”   hoặc   “xử  lý  nhà  chung  cư  khi  chấm  dứt  quyền  sở  hữu”   tại  Điều  25,  Điều  26 
 Dự thảo Luật Nhà ở   (sửa đổi). 

 e.   Khoản  1  Điều  26 Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)   quy  định   “trường  hợp  nhà  chung 
 cư  thuộc  diện  quy  định  tại  điểm  a  khoản  3  Điều  25  của  Luật  này  thì   chủ  sở  hữu  được  bồi 
 thường  theo  quy  định  của   pháp  luật  về  phòng  cháy,  chữa  cháy  và  pháp  luật  về  bảo 
 hiểm”   chưa  phù  hợp   với  Luật  Phòng  cháy  chữa  cháy   (sửa  đổi)   2013  và  Luật  Kinh  doanh 
 bảo  hiểm  2022  vì  các  luật  này   chưa  quy  định   trường  hợp   nhà  chung  cư  chưa  hết  thời  hạn 
 sử  dụng  nhưng  bị  hư  hỏng  do  cháy  nổ  không  còn  đủ  điều  kiện  bảo  đảm  an  toàn   để  tiếp 
 tục  sử  dụng  thì   chủ  sở  hữu  được  bồi  thường,  trừ   trường  hợp  có  mua  bảo  hiểm  hoặc  xác 
 định được  trách nhiệm bồi thường của bên có lỗi  gây  cháy nổ. 

 g.   “Quyền  sở  hữu  nhà  chung  cư  không  xác  định  thời  hạn  hoặc  có  thời  hạn”     phụ 
 thuộc vào quyền sử dụng đất   gắn liền với nhà chung  cư đó: 

 (1)   Căn  cứ  vào  khoản  1  Điều  125  Luật  Đất  đai  2013  và  khoản  1  Điều  175  Dự  thảo 
 Luật  Đất  đai   (sửa  đổi)   quy  định   người  sử  dụng  đất   được  sử  dụng  đất  ổn  định  lâu 
 dài     trong  trường  hợp   “  đất  ở  do  hộ  gia  đình,  cá  nhân  sử  dụng  ”,   mà   “đất  xây  dựng  khu 
 chung  cư”  cũng  là   “đất  ở  do  hộ  gia  đình,  cá  nhân  sử  dụng”   nếu  được  công  nhận  quyền  sử 
 dụng  đất   sử  dụng  ổn  định  lâu  dài   thì  cần  phải  được  công  nhận   “quyền  sở  hữu  nhà  chung 
 cư   không xác định thời hạn”   như thực tế hiện nay. 

 (2)   Căn  cứ  vào  khoản  3  Điều  126  Luật  Đất  đai  2013  quy  định   “đối  với     dự  án  kinh 
 doanh  nhà  ở  để  bán  hoặc  để  bán  kết  hợp  với  cho  thuê  hoặc  để  cho  thuê  mua   thì  thời  hạn 
 giao  đất  cho  chủ  đầu  tư  được  xác  định  theo  thời  hạn  của  dự  án;   người  mua  nhà  ở   gắn  liền 
 với  quyền  sử  dụng  đất   được  sử  dụng  đất  ổn  định  lâu  dài  ”,   trong  đó   có  dự  án  nhà  chung 
 cư   nên     đã có nhiều dự án nhà chung cư thuộc trường  hợp   đất sử dụng ổn định lâu dài.  

 Hiệp  hội  nhận  thấy,   “quyền  sở  hữu  nhà  chung  cư   không  xác  định  thời  hạn   hoặc   có 
 thời  hạn”     phụ  thuộc   vào   quyền  sử  dụng  đất     gắn  liền  với  nhà  chung  cư  đó,   trong  02 
 trường  hợp  sau  đây:  (i)   Trường  hợp   nhà  chung  cư  gắn  liền  với   quyền  sử  dụng  đất  ổn  định 
 lâu  dài   thì   quyền  sở  hữu  nhà  chung  cư  không  xác  định  thời  hạn  ;  (ii)   Trường  hợp   nhà 
 chung  cư  gắn  liền  với   quyền  sử  dụng  đất  có  thời  hạn   thì   quyền  sở  hữu  nhà  chung  cư  có 
 thời hạn   theo thời hạn sử dụng đất, hoặc theo hợp  đồng   mua bán căn hộ. 
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 Ví  dụ  1:   Nhà  nước   giao  đất  có  thời  hạn   để  xây  dựng  nhà  chung  cư  thì  nhà  chung 
 cư   sở hữu có thời hạn   theo thời hạn giao đất. 

 Ví  dụ  2:   Ông  A  đã  có  quyền  sử  dụng  đất  ở  ổn  định  lâu  dài  nhưng  chỉ  cho  doanh 
 nghiệp  B   thuê  đất  có  thời  hạn   để  xây  dựng  nhà  chung  cư  để  bán  căn  hộ  có  thời  hạn  theo 
 hợp đồng thuê đất với Ông A. 

 Ví  dụ  3:   Tại  Singapore  thì   99%  đất  đai  thuộc  sở  hữu  của  Chính  phủ   nên  Cơ  quan 
 Phát  triển  nhà  ở  HDB  đầu  tư  xây  dựng  nhà  chung  cư  trên  đất  của  Chính  phủ  và   bán  căn 
 hộ   cho  khách  hàng  được   sở  hữu  có  thời  hạn,  tối  đa  99  năm.   Còn  đối  với   phần  đất  (1%) 
 thuộc  sở  hữu  tư  nhân   thì   chủ  đất  có  quyền   quyết  định  xây  dựng  nhà  chung  cư  để   bán  căn 
 hộ có thời hạn,   hoặc   bán căn hộ được sở hữu vĩnh viễn  (Free home)   cho khách hàng.  

 1.3)- Kiến nghị: 
 Qua  các  nghiên  cứu  trên  đây,  Hiệp  hội  đề  nghị   chọn   “Phương  án  2:  Bỏ  Mục  4 

 Chương  II  về  Sở  hữu  nhà  chung  cư”,   bỏ   các  quy  định  về     “chấm  dứt  quyền  sở  hữu  nhà 
 chung  cư”   và   “xử  lý  nhà  chung  cư  khi  chấm  dứt  quyền  sở  hữu”,   nhưng  vẫn   cần  phải  xây 
 dựng  lại  Điều  25,  Điều  26   với  nội  dung   phù  hợp   như   chỉ  nên   quy  định     “xác  lập  quyền  sở 
 hữu  nhà  chung  cư  không  xác  định  thời  hạn gắn  liền  với  quyền  sử  dụng  đất  ổn  định  lâu 
 dài”   hoặc   “quyền  sở  hữu  nhà  chung  cư có  thời  hạn  gắn  liền  với  quyền  sử  dụng  đất  có 
 thời  hạn”   và  quy  định   “các  trường  hợp   phá  dỡ   nhà  chung  cư  để  xây  dựng  lại  nhà  chung 
 cư”   tại  Điều  25,  Điều  26  Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)     để   bảo  đảm  tính  đồng  bộ,  thống 
 nhất   của hệ thống pháp luật, như sau:    

 “Điều 25. Quyền sở hữu nhà chung cư 
 1.  Quyền  sở  hữu  nhà  chung  cư  không  xác  định  thời  hạn  gắn  liền  với  quyền  sử  dụng 

 đất ổn định lâu dài. 
 2.  Quyền  sở  hữu  nhà  chung  cư  có  thời  hạn  gắn  liền  với  quyền  sử  dụng  đất  có  thời 

 hạn hoặc theo hợp đồng mua bán, thuê mua nhà chung cư.    
 Điều  26.  Xử  lý nhà  chung  cư  khi  hết  thời  hạn  sử  dụng  hoặc  chưa  hết  thời  hạn  sử 

 dụng nhưng bị hư hỏng, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng nhà chung cư 
 1.   Các trường hợp phá dỡ   nhà chung cư bao gồm: 
 a) Nhà  chung  cư  chưa  hết  thời  hạn  sử  dụng  nhưng  bị  hư  hỏng  do  cháy  nổ  không  còn 

 đủ điều kiện bảo đảm an toàn để tiếp tục sử dụng; 
 b)  Nhà  chung  cư  chưa  hết  thời  hạn  sử  dụng  nhưng  bị  hư  hỏng  do  thiên  tai,  địch  họa 

 không còn đủ điều kiện bảo đảm an toàn để tiếp tục sử dụng; 
 c)  Nhà  chung  cư  chưa  hết  thời  hạn  sử  dụng  hoặc  đã  hết  thời  hạn  sử  dụng  nhưng  có 

 các  kết  cấu  chịu  lực chính  của công  trình  xuất  hiện  tình  trạng  nguy  hiểm  tổng  thể,  có  nguy 
 cơ  sập  đổ,  không  đáp  ứng  điều  kiện  tiếp  tục  sử  dụng, cần  phải  di  dời khẩn  cấp  các  chủ  sở 
 hữu, người sử dụng nhà chung cư; 

 d)  Nhà  chung  cư  chưa  hết  thời  hạn  sử  dụng  hoặc  đã  hết  thời  hạn  sử  dụng  nhưng  bị 
 hư  hỏng  nặng,  xuất  hiện  tình  trạng  nguy  hiểm  cục  bộ  kết  cấu  chịu  lực  chính  của  công  trình 
 và  có  một  trong  các  yếu  tố  hệ  thống hạ  tầng  kỹ  thuật phòng  cháy  chữa  cháy;  cấp,  thoát 
 nước,  xử  lý  nước  thải;  cấp  điện,  giao  thông  nội  bộ  không  đáp  ứng  các  yêu  cầu  của  quy 
 chuẩn,  tiêu  chuẩn  kỹ  thuật  hiện  hành  hoặc  có  nguy  cơ  mất  an  toàn  trong  vận  hành,  khai 
 thác  sử  dụng  cần  phải phá  dỡ để  bảo  đảm  an  toàn  cho  người  sử  dụng  và  yêu  cầu  về  cải  tạo, 
 chỉnh trang đô thị. 

 đ)  Nhà  chung  cư  bị  hư  hỏng  một  trong  các  kết  cấu  chính  của  công  trình  gồm:  móng, 
 cột,  tường,  dầm,  xà  không  đáp  ứng  yêu  cầu  sử  dụng  bình  thường  mà  chưa  thuộc  diện  phải 
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 phá  dỡ  theo  quy  định  tại  điểm  d,  điểm  đ  khoản  này  nhưng  nằm  trong  khu  vực  có  nhà  chung 
 cư thuộc diện phải phá dỡ theo quy định tại khoản này; 

 2.  Thời  hạn  sử  dụng  nhà  chung  cư  quy  định  tại   khoản  1   Điều  này  được  xác  định  trên 
 cơ  sở  hồ  sơ  thiết  kế  công  trình  nhà  chung  cư  và  kết  luận  kiểm  định  của  cơ  quan  quản  lý  nhà 
 ở  cấp  tỉnh  theo  quy  định  của  pháp  luật  về  xây  dựng.  Trường  hợp  nhà  chung  cư  không  còn 
 lưu  trữ  hồ  sơ  thiết  kế  công  trình  thì  cơ  quan  quản  lý  nhà  ở  cấp  tỉnh  thực  hiện  kiểm  định, 
 đánh  giá  chất  lượng  nhà  chung  cư  để  xác  định  rõ  thời  hạn  sử  dụng  của  các  nhà  chung  cư 
 này; 

 3.  Khi  tổ  chức  kiểm  định,  đánh  giá  chất  lượng  nhà  chung  cư  theo  quy  định  tại  mục  1 
 Chương  V  của  Luật  này  mà  xuất  hiện  trường  hợp  nhà  chung  cư  quy  định  tại   khoản  1   Điều 
 này,  cơ  quan  quản  lý  nhà  ở  cấp  tỉnh  phải  báo  cáo  Ủy  ban  nhân  dân  cấp  tỉnh  để  ban  hành 
 văn  bản  thông  báo  về  việc   nhà  chung  cư  hết  thời  hạn  sử  dụng  hoặc  chưa  hết  thời  hạn  sử 
 dụng  nhưng  bị  hư  hỏng,  không  đảm  bảo  an  toàn  cho  người  sử  dụng  nhà  chung  cư  phải 
 phá  dỡ,   đăng  tải  công  khai  trên  Cổng  thông  tin  điện  tử  của  Ủy  ban  nhân  dân  cấp  tỉnh  và 
 gửi  ngay  cho  các  chủ  sở  hữu  nhà  chung  cư,  Ủy  ban  nhân  dân  cấp  huyện,  Ủy  ban  nhân  dân 
 cấp  xã  nơi  có  nhà  chung  cư  biết  để  thực  hiện  theo  các  quy  định  của  Luật  này,  đồng  thời  gửi 
 cho  cơ  quan  có  thẩm  quyền  cấp  Giấy  chứng  nhận.  Kể  từ  ngày  Ủy  ban  nhân  dân  cấp  tỉnh 
 thông  báo  chấm  dứt  quyền  sở  hữu  nhà  chung  cư  quy  định  tại  khoản  này  thì   việc  chứng 
 nhận   quyền  sở  hữu   tài  sản   ghi  trong  Giấy  chứng  nhận  đã  cấp  cho  các  chủ  sở  hữu  nhà 
 chung cư không còn giá trị pháp lý. 

 4. Chính phủ quy định chi tiết thi hành Điều này”. 
 2/-  Đề  nghị  công  nhận     chủ  đầu  tư  dự  án  xây  dựng  nhà  ở  thương  mại  đối  với  nhà 

 đầu  tư   “có  quyền  sử  dụng  đất  khác không  phải  là  đất  ở  ”   đối  với  trường  hợp  nhà  đầu  tư 
 có   “  đất  nông  nghiệp  ”   hoặc   “  đất  phi  nông  nghiệp  không  phải  là  đất  ở  ”   để  đảm  bảo  sự 
 phù  hợp  với Nghị  quyết  18-NQ/TW  ngày  16/06/2022  của  Ban  Chấp  hành  Trung  ương 
 Đảng và Tờ trình số  535/TTr-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ: 

 2.1)- Nhận xét:  
 a.  Khoản  2  Điều  40 Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)   chưa  thể  hiện  đầy  đủ  chủ 

 trương  của  Nghị  quyết  18-NQ/TW  ngày  16/06/2022  của  Ban  Chấp  hành  Trung  ương 
 Đảng và chưa phù hợp với Tờ trình số 535/TTr-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ: 

 Hiệp  hội  nhận  thấy,  mục  2.3  Phần  IV  Nghị  quyết  18-NQ/TW  ngày  16/06/2022  của 
 Ban  Chấp  hành  Trung  ương  Đảng  đã  chỉ  đạo   “Đối  với  các  dự  án  phát  triển  kinh  tế  xã 
 hội   phù  hợp   với   quy  hoạch   và   kế  hoạch  sử  dụng  đất,  cần  sớm  xây  dựng   và   hoàn  thiện  cơ 
 chế,  chính  sách   để   tổ  chức,  hộ  gia  đình,  cá  nhân  có  quyền  sử  dụng  đất  tham  gia  với  nhà 
 đầu  tư  để  thực  hiện  các  dự  án  dưới  hình  thức   chuyển  nhượng  ,     cho  thuê,  góp  vốn     bằng 
 quyền sử dụng đất”.  

 Do  vậy, khoản  2  Điều  40  Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)   tuy  đã  bổ  sung  quy  định   công 
 nhận     “chủ  đầu  tư”   dự  án  xây  dựng  nhà  ở  thương  mại     đối  với  một  số  trường  hợp   nhà  đầu 
 tư   “có quyền  sử  dụng   đất  khác  ”,   nhưng   chưa  quy  định      “đất  khác”   là     “đất  nông  nghiệp” 
 hoặc     “đất  phi  nông  nghiệp  không  phải  là  đất  ở”,   gồm  trường  hợp  nhà  đầu  tư   có   “100%  đất 
 nông  nghiệp”   hoặc  nhà  đầu  tư   có   “100%  đất  phi  nông  nghiệp  không  phải  là  đất  ở”   mặc 
 dù  việc  nhận  chuyển  nhượng  quyền  sử  dụng  đất  đã  được  Luật  Đất  đai  2013  cho  phép  và 
 phù hợp với quy hoạch  sử dụng đất, quy hoạch đô thị,  xây dựng như các     ví dụ sau đây:  

 Ví  dụ  1:   Nhà  đầu  tư  A   nhận  chuyển  nhượng   10  héc-ta  đất     nông  nghiệp   trồng  cây 
 cao  su  và  trong  khu  đất   có  một  căn  nhà  (“dính”  đất  ở)   thuộc  khu  vực  quy  hoạch  đô  thị  sân 
 bay Long Thành thì   được công nhận chủ đầu tư   dự án  nhà ở thương mại. 
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 Cạnh  đó,   nhà  đầu  tư  B   cũng  nhận  chuyển  nhượng   10  héc-ta  đất   trồng  cây  cao  su 
 nhưng  trong  khu  đất   không  có  căn  nhà  nào  (không  “dính”  đất  ở)   thuộc  khu  vực  quy  hoạch 
 đô  thị  sân  bay  Long  Thành  thì   lại  không  được  công  nhận  chủ  đầu  tư   dự  án  nhà  ở  thương 
 mại. 

 Nếu  quy  hoạch  của  02  dự  án  nhà  ở  thương  mại  này  giống  nhau  thì   kết  quả   tính   tiền 
 sử  dụng  đất   của  02  khu  đất  này  gần  như   tương  đương  nhau,  không  phải   do  giao   đất  nông 
 nghiệp   dẫn  đến  làm   thất  thu  ngân  sách  nhà  nước,  thất  thoát  tài  sản  công   là   nguồn  lực  đất 
 đai,   mà  vấn  đề   mấu  chốt   là   phải  xây  dựng  phương  pháp  “chuẩn”  để  định  giá  đất,  tính 
 tiền sử dụng đất.    

 Ví  dụ  2:   Nhà  đầu  tư  C   nhận  chuyển  nhượng   1  héc-ta  đất  nhà  xưởng  (đất  phi     nông 
 nghiệp  không  phải  là  đất  ở)   thuộc  diện  di  dời  cơ  sở  sản  xuất  ô  nhiễm,  dù   phù  hợp  với  quy 
 hoạch đô thị   nhưng   không được công nhận chủ đầu tư   dự  án nhà ở thương mại. 

 Các  nhà  đầu  tư  A,  B,  C  (trên  đây)  đã  nhận  chuyển  nhượng  quyền  sử  dụng  đất   đều 
 phù  hợp   với  các  quy  định  của   Luật  Đất  đai  2013.   Do  vậy,  việc  nhà  đầu  tư   B   và  nhà  đầu 
 tư   C   đã   bỏ  ra  một  khoản  tiền  rất  lớn  để  “mua”  lại  quyền  sử  dụng  đất,   nhưng   không  được 
 công  nhận  chủ  đầu  tư   nên   bị  thiệt  hại  rất  lớn   và  cũng  đã  thể  hiện  sự   thiếu  đồng  bộ,  thống 
 nhất   của  quy  định  pháp  luật  cần  được  bổ  sung  vào  khoản  2  Điều  40  Dự  thảo  Luật  Nhà 
 ở (sửa đổi).  

 Việc   rất  công  nhận  chủ  đầu  tư   đối  với  trường  hợp  nhà  đầu  tư   có   “100%  đất  nông 
 nghiệp”   hoặc   có     “100%  đất  phi  nông  nghiệp  không  phải  là  đất  ở”   không  phải   là  nguyên 
 nhân  dẫn  đến   làm   “thất  thoát  tài  sản  công”     hoặc   làm   “thất  thu  ngân  sách  nhà  nước”,   mà 
 vấn  đề   cần  chấn  chỉnh   là   rất  phải  tiếp  tục  xây  dựng  hoàn  thiện  cơ  chế,  phương  pháp 
 định giá đất, xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất   theo   quy luật thị trường. 

 Đồng  thời, khoản  2  Điều  40  Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)   cũng   chưa  thể  hiên   nội 
 dung   Tờ  trình  số   535/TTr-CP   ngày   27/12/2021   của  Chính  phủ trình  Quốc  hội  tại  kỳ  họp 
 bất  thường  lần  thứ  nhất   (tháng  01/2022)   đề  xuất   “Sửa  đổi,  bổ  sung  điểm  c  khoản  1  Điều  75 
 (sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở) theo hướng: 

 -  Quy  định  hình  thức  sử  dụng  đất  để đầu  tư  xây  dựng  dự  án  nhà  ở  thương  mại  là  nhà 
 đầu  tư  có  quyền  sử  dụng  đất  thuộc  một  trong  các  trường  hợp 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  và  các 
 trường  hợp  thu  hồi  khác  theo  quy  định  của  pháp  luật:  (i)  có  quyền  sử  dụng  đất  ở  hợp  pháp; 
 (ii)  có  quyền  sử  dụng  đất  ở  hợp  pháp  và  các  loại  đất  khác  không  phải  là  đất  ở;  (iii)   có 
 quyền sử dụng các loại đất khác không phải là đất ở. 

 -  Đồng  thời,  để  bảo  đảm  tính  minh  bạch,  chặt  chẽ,  dự  thảo  Luật  bổ  sung  quy  định,  sau 
 khi  đã  được  cơ  quan  có  thẩm  quyền  chấp  thuận  chủ  trương  đầu  tư  đồng  thời  chấp  thuận 
 nhà  đầu  tư,  nhà  đầu  tư  có trách  nhiệm  thực  hiện  thủ  tục  chuyển  mục  đích  sử  dụng  các  loại 
 đất  khác  thuộc  dự  án  đầu  tư (nếu  có)  sang  đất  ở  và  nghĩa  vụ  tài  chính  có  liên  quan  theo  quy 
 định của pháp luật về đất đai”. 

 Đề  xuất  này  của  Chính  phủ   phù  hợp  pháp  luật  và  thực  tiễn,  nhưng  đến  nay  vẫn  chưa 
 được  Quốc  hội  chấp  thuận   nên   rất  cần  thiết  bổ  sung   vào     khoản  2  Điều  40  Dự  thảo  Luật 
 Nhà ở   (sửa đổi)     để được  Quốc hội tiếp tục xem xét.  

 Do  vậy,  Hiệp  hội  đề  nghị   công  nhận   “chủ  đầu  tư”   dự  án  xây  dựng  nhà  ở  thương 
 mại     đối  với  trường  hợp   nhà  đầu  tư  có quyền  sử  dụng   “đất  khác”   là   “đất  nông  nghiệp” 
 hoặc     “đất  phi  nông  nghiệp  không  phải  là  đất  ở”   để  đảm  bảo  sự   phù  hợp   với   Nghị  quyết 
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 số  18-NQ/TW   ngày  16/06/2022  của  Ban  Chấp  hành  Trung  ương  và  Tờ  trình 
 535/TTr-CP   ngày 27/12/2021 của Chính phủ.  

 b.  Quan  ngại  việc công  nhận   “chủ  đầu  tư  dự  án  xây  dựng  nhà  ở  thương  mại”     đối 
 với  trường  hợp  nhà  đầu  tư  có   “đất  thương  mại,     dịch  vụ  hoặc đất  cơ  sở  sản  xuất  phi 
 nông  nghiệp  được  Nhà  nước  cho  thuê     trả  tiền  thuê  đất   hàng  năm  ”   tại  điểm  c  khoản  2 
 Điều  40 Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)   có  thể  dẫn  đến  làm thất  thoát  tài  sản  công,  thất 
 thu ngân sách nhà nước: 

 Điểm  c  khoản  2  Điều  40  Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)   quy  định   công  nhận     “chủ 
 đầu  tư  dự  án  xây  dựng  nhà  ở  thương  mại”   đối  với  trường  hợp   nhà  đầu  tư  có   “c)  Đất 
 thương  mại,  dịch  vụ  hoặc  đất  cơ  sở  sản  xuất  phi  nông  nghiệp  được  Nhà  nước  giao  hoặc  cho 
 thuê   trả  tiền  thuê  đất   hàng  năm   hoặc   trả  tiền  một  lần   và  được  chuyển  mục  đích  sang  làm 
 nhà ở”. 

 Hiệp  hội  nhận  thấy,  trường  hợp   “đất  thương  mại,  dịch  vụ  hoặc  đất  cơ  sở  sản  xuất  phi 
 nông  nghiệp”   có  nguồn  gốc  do  người  sử  dụng  đất   tự  đền  bù,  giải  phóng  mặt  bằng  ,   rồi 
 sau  đó   phải     thuê  lại  với  Nhà  nước   theo  cơ  chế   “trả  tiền  thuê  đất  hàng  năm”,   hoặc   “trả 
 tiền  một  lần”   để  làm  cơ  sở  kinh  doanh  thương  mại,  dịch  vụ  hoặc  nhà  xưởng  sản  xuất  và  nay 
 được   công  nhận   “chủ  đầu  tư  dự  án  xây  dựng  nhà  ở  thương  mại”   theo điểm  c  khoản  2 
 Điều  40  Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)   là   hợp  tình  hợp  lý   do  người  sử  dụng  đất   đã  tự  bỏ 
 tiền tạo lập quỹ đất.     

 Nhưng,  Hiệp  hội   quan  ngại   quy  định   công  nhận   “chủ  đầu  tư  dự  án  xây  dựng  nhà  ở 
 thương  mại”   đối  với  trường  hợp   nhà  đầu  tư  có   “đất  thương  mại,     dịch  vụ   hoặc   đất  cơ  sở 
 sản  xuất   phi  nông  nghiệp  được  Nhà  nước  cho  thuê   trả  tiền  thuê  đất   hàng  năm  ”   đối  với 
 trường  hợp   đất  này có  nguồn  gốc   “đất  công”   hoặc   “đất  do  doanh  nghiệp  nhà  nước  cổ 
 phần  hóa”   thì có  thể  dẫn  đến   thất  thoát  tài  sản  công,  thất  thu  ngân  sách  nhà  nước,   bởi 
 lẽ: 

 (1)   Quy  định   công  nhận     “chủ  đầu  tư  dự  án  xây  dựng  nhà  ở  thương  mại”   đối  với 
 trường  hợp   nhà  đầu  tư  có   “đất  thương  mại,     dịch  vụ   hoặc   đất  cơ  sở  sản  xuất   phi  nông 
 nghiệp  được  Nhà  nước  giao  hoặc  cho  thuê   trả  tiền  thuê  đất   hàng  năm  ”     không  thống  nhất 
 với  khoản  1  Điều  126   Dự  thảo  Luật  Đất  đai   (sửa  đổi)     quy  định:   “1.  Các  trường  hợp   đấu 
 giá   quyền  sử  dụng  đất,   gồm:  a)  Đất  do  Nhà  nước   thu  hồi   để  thực  hiện  dự  án  để  thực  hiện 
 dự  án  đô  thị,  dự  án  khu  dân  cư  nông  thôn,   dự  án  xây  dựng  nhà  ở  thương  mại.   Giao  đất, 
 cho  thuê  đất  để  thực  hiện  dự  án  đô  thị,  dự  án  khu  dân  cư  nông  thôn,   dự  án  xây  dựng  nhà  ở 
 thương  mại;   Sử  dụng   đất  nông  nghiệp,  sử  dụng  đất  phi  nông  nghiệp  không  phải  là  đất 
 ở   để  thực  hiện  dự  án  đô  thị,  dự  án  khu  dân  cư  nông  thôn,   dự  án  xây  dựng  nhà  ở  thương 
 mại  ;   b)   Sử  dụng  quỹ  đất  do  Nhà  nước  quản  lý,  quỹ  đất  được  tạo  lập  từ  dự  án  tạo  quỹ  đất 
 do  Nhà  nước  đầu  tư,   quỹ  đất  do  Nhà  nước  thu  hồi  khi  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  để  thực  hiện   dự  án  sử  dụng  đất  vào  mục  đích  cơ  sở  sản  xuất  phi  nông  nghiệp, 
 thương  mại,  dịch  vụ  …”   (Ghi  chú:   Điều  126  Dự  thảo  Luật  Đất  đai  (sửa  đổi)  cũng  có  một 
 số  “bất cập”  và Hiệp hội có văn bản góp ý riêng). 

 (2)   Bên  cạnh  đó,  khoản  6  Điều  13  Nghị  định  số   35/2022/NĐ-CP  về   “chuyển  đổi  Khu 
 công  nghiệp  sang  phát  triển  khu  đô  thị  -  dịch  vụ”   cũng  quy  định:   “6.  Sau  khi  Thủ  tướng 
 Chính  phủ  quyết  định  chuyển  đổi  toàn  bộ  hoặc  một  phần  diện  tích  của  khu  công  nghiệp 
 sang  phát  triển  khu  đô  thị  -  dịch  vụ  thì  (…).  Việc   lựa  chọn  nhà  đầu  tư   thực  hiện  dự  án  khu 
 đô  thị  -  dịch  vụ     được  thực  hiện  theo  quy  định  của  pháp  luật  về  đầu  tư,  pháp  luật  về   đấu 
 thầu  ,  pháp  luật  về  đất  đai,  pháp  luật  về  nhà  ở,  pháp  luật  về  kinh  doanh  bất  động  sản   và 
 quy định khác của pháp luật có liên quan”. 
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 c.     Đề  nghị  thay  thế  cụm  từ   “đất   xen  kẹt  ”   bằng  cụm  từ   “đất  do  Nhà  nước  quản  lý 
 nằm   xen kẽ  ”   để đảm bảo tính thống nhất của quy định  pháp luật: 

 Bên  cạnh  đó,  điểm  d  khoản  2  Điều  40  Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)   sử  dụng  khái 
 niệm     “đất   xen  kẹt  ”     không  thống  nhất   với  khoản  13  Điều  1  Nghị  định  148/2020/NĐ-CP 
 quy  định  cơ  chế  xử  lý  đối  với  “phần  diện  tích   đất   do  Nhà  nước  giao  đất  để  quản  lý,  đất 
 nông  nghiệp  sử  dụng  vào  mục  đích  công  ích  có  vị  trí   nằm   xen  kẽ     với  phần  diện  tích  đất  đã 
 nhận  chuyển  nhượng”,  nên đề  nghị  sử  dụng  cụm  từ   “đất  do  Nhà  nước  quản  lý  nằm  xen 
 kẽ  ”. 

 2.2)- Kiến nghị: 
 Hiệp  hội  đề  nghị sửa  đổi,  bổ  sung  khoản  2  Điều  40  Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa 

 đổi),   trong đó có   bổ sung điểm e,   như sau: 
 “2. Quyền sử dụng đất khác quy định tại điểm   d     c     khoản  1 Điều này bao gồm: 

 a)  Đất  do  được  bồi  thường  khi  Nhà  nước  giải  tỏa,  thu  hồi  đất  theo  quyết  định  của  cơ 
 quan có thẩm quyền; 

 b)  Đất  được  Nhà  nước  giao  hoặc  cho  thuê  nộp  tiền  thuê  đất  một  lần  thông  qua  đấu 
 giá  quyền  sử  dụng  đất  hoặc  đấu  thầu  dự  án  có  sử  dụng  đất  để  thực  hiện  dự  án khác và  được 
 chuyển mục đích sang đầu tư xây dựng nhà ở; 

 c)  Đất  thương  mại,  dịch  vụ  hoặc  đất  cơ  sở  sản  xuất  phi  nông  nghiệp  được  Nhà  nước 
 giao  hoặc  cho  thuê  trả  tiền  thuê  đất  hàng  năm  hoặc  trả  tiền  một  lần  và  được  chuyển  mục 
 đích  sang  làm  nhà  ở.   Trường  hợp đất  thương  mại,  dịch  vụ  hoặc  đất  cơ  sở  sản  xuất  phi 
 nông  nghiệp  trả  tiền  thuê  đất  hàng  năm  áp  dụng  đối  với  đất có  nguồn  gốc  do  người  sử 
 dụng đất đền bù, giải phóng mặt bằng. 

 d)  Đất   xen  kẹt   do  Nhà  nước  giao  đất  để  quản  lý,  đất  nông  nghiệp  sử  dụng  vào  mục 
 đích  công  ích  có  vị  trí nằm  xen  kẽ   không  đủ  điều  kiện  để  thực  hiện  dự  án  đầu  tư  xây  dựng 
 nhà  ở  độc  lập  theo  quy  định  của  pháp  luật  đất  đai  và  được  Nhà  nước  giao  để  thực  hiện  dự 
 án. 

 e)  Đất  nông  nghiệp  hoặc  đất  phi  nông  nghiệp  không  phải  là  đất  ở  mà  nhà  đầu  tư 
 nhận  chuyển  quyền  sử  dụng  đất  thông  qua  nhận  chuyển  nhượng  quyền  sử  dụng  đất  theo 
 quy định của pháp luật về đất đai. 

 Các  quyền  sử  dụng  đất  quy  định  tại  khoản  này  phải  phù  hợp  với  quy  hoạch,  kế  hoạch 
 sử  dụng  đất,  quy  hoạch  xây  dựng,  quy  hoạch  đô  thị,  chương  trình,  kế  hoạch  phát  triển  nhà  ở 
 của  địa  phương,  không  thuộc  diện Nhà  nước  thu  hồi  đất  vì  mục  đích  quốc  phòng,  an 
 ninh, lợi  ích  quốc  gia, lợi  ích công  cộng, phát  triển  kinh  tế  -  xã  hội và các  trường  hợp  thu 
 hồi  khác  theo  quy  định  của  pháp  luật.   Sau  khi  đã  được  cơ  quan  có  thẩm  quyền  chấp  thuận 
 chủ  trương  đầu  tư  đồng  thời  chấp  thuận  nhà  đầu  tư,  nhà  đầu  tư  có  trách  nhiệm  thực 
 hiện  thủ  tục  chuyển  mục  đích  sử  dụng  các  loại  đất  khác  thuộc  dự  án  đầu  tư  (nếu  có) 
 sang đất ở và nghĩa vụ tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật về đất đai”. 

 3/- Kiến  nghị  sửa  đổi,  bổ  sung  một  số  quy  định  tại Điều  43,  Điều  78  và  Điều  81 
 và  bổ  sung  quy  định  về  nhà  ở  xã  hội  là   “ký  túc  xá  sinh  viên”   vào Dự  thảo  Luật  Nhà 
 ở   (sửa  đổi)   để  bảo  đảm  thực  hiện  hiệu  quả  chính  sách  về  nhà  ở  xã  hội,  trước  hết  là  mục 
 tiêu xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021-2030: 

 3.1)-  Ba   (03)   điều  kiện  then  chốt  để  thực  hiện  thành  công  chính  sách  nhà  ở  xã 
 hội:  

 Khoản 1 Điều 81 Dự thảo Luật Nhà ở   (sửa đổi)   đề xuất  02 phương án:  

 13 



 -  “Phương  án  1”     quy  định   “1.  Khi  lập,  phê  duyệt  quy  hoạch,   kế  hoạch  sử  dụng  đất, 
 quy  hoạch  đô  thị,  quy  hoạch  phát  triển  khu  công  nghiệp, chương  trình,  kế  hoạch  phát  triển 
 nhà  ở  của  địa  phương  yêu  cầu  bắt  buộc  Ủy  ban  nhân  dân  cấp  tỉnh   phải  bố  trí  quỹ  đất  dành 
 để  phát  triển  nhà  ở xã  hội   theo  Chương  trình,  kế  hoạch  phát  triển  nhà  ở  đã  được  phê  duyệt. 
 Đối  với  khu  vực  nông  thôn,  Ủy  ban  nhân  dân  cấp  tỉnh  căn  cứ  vào  điều  kiện  cụ  thể  của  địa 
 phương để bố trí quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội”. 

 -  “Phương  án  2:   Giữ  nguyên  quy  định  hiện  hành”   mà  khoản  1  Điều  56  Luật  Nhà  ở 
 2014  quy  định   “1.  Khi  phê  duyệt  quy  hoạch  đô  thị,   quy  hoạch  xây  dựng  nông  thôn,  quy 
 hoạch  xây  dựng  khu  công  nghiệp,  khu  nghiên  cứu  đào  tạo,  Ủy  ban  nhân  dân  có  thẩm  quyền 
 phê  duyệt  quy  hoạch   có  trách  nhiệm xác  định  rõ  diện  tích  đất  để  xây  dựng  nhà  ở  xã 
 hội”   và  khoản  1  Điều  6  Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)   cũng  quy  định   “1.  Nhà  nước  có  trách 
 nhiệm  tạo  quỹ  đất  ở   thông  qua   phê  duyệt  quy  hoạch,   kế  hoạch  sử  dụng  đất,  quy  hoạch  đô 
 thị, quy hoạch khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng”.    

 Cả  02  phương  án  đều  quy  định  Uỷ  ban  nhân  dân  cấp  tỉnh   phải   “lập,  phê  duyệt quy 
 hoạch  khu  vực  phát  triển  nhà  ở  xã  hội”   nhưng  về  nội  dung  đều  chưa  đầy  đủ,  nên   không 
 thể  chọn  “Phương  án  1”  cũng  không  thể  chọn   “Phương  án  2: Giữ  nguyên  quy  định  hiện 
 hành”   vì  một  số  quy  định   không  còn  phù  hợp.  Do  vậy,  cần  phải   tập  trung   sửa  đổi  để   xây 
 dựng, hoàn thiện   trên nền của  “Phương án 1”. 

 Đây  là   căn  cứ  pháp  luật  đầu  tiên  để  phát  triển  khu đô  thị nhà  ở  xã  hội,  khu  nhà 
 ở  xã  hội  đồng  bộ,  có  đầy  đủ  tiện  ích,  dịch  vụ,  được  kết  nối  hạ  tầng  giao  thông  thuận  lợi 
 để  phục  vụ  cư  dân  tại  chỗ  và  khách  vãng  lai.   Nhưng  trong  các  năm  qua,   các  địa 
 phương gần như chưa có     quy hoạch khu vực phát triển  nhà ở xã hội. 

 Hiệp  hội nhận  thấy,   sau  khi  đã   “có  quy  hoạch  để  bố  trí quỹ  đất  dành  để  phát  triển 
 nhà  ở xã  hội”      thì  cũng   chưa  có   “quỹ  đất để  phát  triển  nhà  ở xã  hội”   mà  phải  thực  hiện 
 công  tác   tạo  lập   “quỹ  đất để  phát  triển  nhà  ở xã  hội”   thì  phải  huy  động  từ  nhiều  nguồn 
 lực của Nhà nước và nguồn lực  “xã hội hoá”. 

 Tuy  nhiên, Điều  81  Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)   chưa  quy  định  đầy  đủ  các  giải 
 pháp   để   tạo  nguồn  lực  cho  Nhà  nước   và   huy  động  nguồn  lực   “xã  hội  hoá”      của  các   chủ 
 đầu tư    dự án nhà ở thương mại để   tạo lập quỹ đất  xây dựng nhà ở xã hội. 

 Mặt  tích  cực  của  quy  định   “khi  lập,  phê  duyệt  quy  hoạch,   yêu  cầu  bắt  buộc  Ủy  ban 
 nhân  dân  cấp  tỉnh   phải  bố  trí  quỹ  đất  dành  để  phát  triển  nhà  ở xã  hội”   đã   bãi  bỏ   quy 
 định   bất  hợp  lý   hiện  nay  là   bắt  buộc  chủ  đầu  tư   dự  án  nhà  ở  thương  mại  quy  mô  từ  10 
 héc-ta   (hoặc  2  héc-ta)   trở  lên   phải  dành  20%  quỹ  đất  trong  dự  án   đề   xây  dựng  nhà  ở  xã 
 hội,  mà không phải dự án nào cũng phù hợp để xây dựng  nhà ở xã hội. 

 Sau  khi  đã  có   “quy  hoạch  khu  vực phát  triển  nhà  ở xã  hội”   thì   cần  phải   có   03  điều 
 kiện  chủ  yếu  (sau  đây)   để   thực  hiện  thành  công  chính  sách  nhà  ở  xã  hội,   trước  hết  là 
 mục tiêu xây dựng   1 triệu căn hộ nhà ở xã hội trong  giai đoạn 2021-2030,   như sau: 

 a.   Điều  kiện  1  :  Phải  tạo  được  quỹ  đất  phù  hợp  với  quy  hoạch  để  xây  dựng  nhà  ở 
 xã hội: 

 Hiệp  hội  nhận  thấy,  qũy đất  để  phát  triển  nhà  ở  xã  hội có  thể  được  tạo  lập  từ  04 
 nguồn chủ yếu  sau đây: 

 1. Đất do  Nhà  nước  quản  lý   (“đất  công”)   như  đất  công  nông  trường,  đất  có  được  do 
 sắp  xếp  lại  cơ  quan  nhà  nước  hoặc  di  dời  nhà  xưởng  ô  nhiễm  được  Nhà  nước  giao,  cho 
 thuê để  xây  dựng  nhà  ở xã  hội.  Nhưng,  quỹ  đất  này   không  có  nhiều   và  cần  phải  được  khai 
 thác   sử  dụng  thật  hiệu  quả   thông  qua  thực  hiện   đấu  giá  đất.   Đối  với  các   khu  đất có  giá 
 trị  cao   tại  khu  vực  nội  thành  hoặc  tại  các  vị  trí   “đắt  địa”   thì   số  tiền  trúng  đấu  giá  càng 
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 cao   có  thể     “mua”     được   quỹ  đất  lớn  hơn   tại  các  khu  vực   được  quy  hoạch   xây  dựng  nhà  ở 
 xã hội tại     các huyện ngoại thành để   xây dựng   được   nhiều  nhà ở xã hội hơn. 

 Nếu  xây  dựng  nhà  ở  xã  hội  tại  các   khu  đất  có  giá trị  cao   trong  nội  thành  thì  chỉ  xây 
 dựng  được   ít  nhà  ở  xã  hội  hơn   và   “ai”   được   “duyệt”   mua  nhà  ở  xã  hội  tại  đây  thì 
 như   “trúng  số  độc  đắc”,   nên   không  công  bằng   đối  với  người  mua  nhà  ở  xã  hội  tại  các  vị 
 trí   không   “đắt  địa”     như  huyện  ngoại  thành,   ví  dụ:  Chung  cư  nhà  ở  xã  hội  tại   số  157/R8  Tô 
 Hiến  Thành,  quận  10   có  khoảng  103  căn  hộ  nhà  ở  xã  hội  trên  diện  tích  khuôn  viên  khoảng 
 2.895  m  2   đã  được  bán  cho  người  hưởng  chính  sách  nhà  ở  xã  hội  vào  năm  2013  với  mức  giá 
 11 triệu đồng/m  2  , mà nay có mức giá rao bán trên thị  trường cao gấp hàng chục lần. 

 2. Đất  của  tổ  chức,  hộ  gia  đình,  cá  nhân   dành  để  xây  dựng  nhà  ở  xã  hội,  mà  trong 
 20  năm  qua  đã  có   một  số  doanh  nghiệp  tư  nhân  tự  bỏ  tiền   “mua  đất”     để  có   quỹ  đất   thực 
 hiện  dự  án  nhà  ở  xã  hội   như  Công  ty   Vinaconex  Xuân  Mai, Công  ty  Nam  Long,  Công  ty 
 Hoàng  Quân,  Công  ty  Lê  Thành,  Công  ty  Thủ  Thiêm,  Công  ty  Vạn  Thái,  Công  ty  Thiên 
 Phát…  Phương  thức  này   cần  được khuyến  khích  thực  hiện   để cùng  Nhà  nước  phát  triển 
 nhà ở xã hội trong thời gian tới.  

 Điều  81 Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)   chưa  thống  nhất   với  khoản  3 Điều  82 Dự 
 thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)     quy  định   “3.   Trường  hợp   tổ  chức,   hộ  gia  đình,  cá  nhân   có  đất  ở 
 hoặc  đất  khác  không  phải  là  đất  ở   hoặc   các  loại  đất  khác   quy  định  tại  khoản  2  Điều  40  của 
 Luật  này  (…),  có đủ  điều  kiện  làm   chủ  đầu  tư  dự  án  nhà  ở  xã  hội  …”  và  cũng  chưa  kế 
 thừa  quy  định  tại  điểm  d  khoản  3  Điều  56  Luật  Nhà  ở  2014  về  “đất  để  phát  triển  nhà  ở  xã 
 hội”  bao  gồm  “đất  hợp  pháp   của   tổ  chức,   hộ  gia  đình,  cá  nhân   dùng  để  xây  dựng  nhà  ở  xã 
 hội”  .  Do vậy, rất cần  bổ sung lại  nội dung này vào  Điều 81 Dự thảo Luật Nhà ở   (sửa đổi). 

 Một   “bất  cập”   nữa  là điểm  a  khoản  2  Điều  78 Dự  thảo  Luật  Đất  đai   (sửa 
 đổi)     về   “thu  hồi  đất  để  phát  triển  kinh  tế  -  xã  hội  vì  lợi  ích  quốc  gia,  công  cộng”   lại  chỉ  thực 
 hiện   “thu hồi  đất  dự  án  xây  dựng  nhà  ở  xã  hội”   và  điểm  c  khoản  1  Điều  128 Dự  thảo  Luật 
 Đất  đai   (sửa  đổi)     về   “sử  dụng  đất  để  thực  hiện  dự  án  đầu  tư  thông  qua  việc  thỏa  thuận  về 
 quyền  sử  dụng  đất”   cũng  chỉ  quy  định   “c) Thoả  thuận  về  quyền  sử  dụng  đất  ở  và  các  loại 
 đất  khác  không  phải  là  đất  ở  để  chuyển  mục  đích  sử  dụng  đất  thực  hiện  dự  án  đô  thị,   nhà  ở 
 thương  mại,   khu  dân  cư  nông  thôn”,     nhưng  lại   không  quy  định  áp  dụng   “việc  thỏa  thuận 
 về  quyền  sử  dụng  đất”   đối  với   dự  án  nhà  ở  xã  hội.   Trong  lúc,  các  doanh  nghiệp  tư  nhân  đã 
 tự  bỏ  vốn  để  “mua”  lại  quyền  sử  dụng  đất  để  thực  hiện  dự  án  nhà  ở  xã  hội  trong  nhiều 
 năm  qua,  nên  cần  bổ  sung  quy  định  này  vào  điểm  c  khoản  1  Điều  128 Dự  thảo  Luật  Đất 
 đai   (sửa đổi). 

  3.  Quỹ  đất  20%  của  các  dự  án  nhà  ở  thương  mại   theo  quy  định  tại khoản  2  Điều 
 16  và điểm  c  khoản  3  Điều  56 Luật  Nhà  ở  2014:   “2.  Tại  các  đô  thị  loại  đặc  biệt,  loại  1,  loại 
 2  và  loại  3  thì   chủ  đầu  tư   dự  án  xây  dựng  nhà  ở  thương  mại   phải  dành  một  phần  diện  tích 
 đất  ở   trong  dự  án   đã  đầu  tư  xây  dựng  hệ  thống  hạ  tầng  kỹ  thuật   để  xây  dựng  nhà  ở  xã 
 hội   theo  quy  định  của  Chính  phủ.  Đối  với  các  loại  đô  thị  còn  lại,  Ủy  ban  nhân  dân  cấp  tỉnh 
 căn  cứ  vào  điều  kiện  cụ  thể  của  địa  phương  để  yêu  cầu  chủ  đầu  tư  phải  dành  một  phần  diện 
 tích  đất  ở  trong  dự  án  đã  đầu  tư  xây  dựng  hệ  thống  hạ  tầng  kỹ  thuật  để  xây  dựng  nhà  ở  xã 
 hội (…); c)   Diện  tích  đất  ở  trong  dự  án   đầu  tư  xây  dựng  nhà  ở  thương  mại  mà   chủ  đầu  tư 
 phải  dành  để  xây  dựng  nhà  ở  xã  hội   theo  quy  định  tại  khoản  2  Điều  16  của  Luật  này”   và 
 được  Chính  phủ  quy  định  chi  tiết tại  Điều  5  Nghị  định  số  100/2015/NĐ-CP  và  khoán  4 Điều 
 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP. 

 Quy  định  dành   quỹ  đất  20%  của  các  dự  án  nhà  ở  thương  mại   có  nhiều   “bất  cập” 
 nên đã được   bãi bỏ   tại Điều 81 Dự thảo Luật Nhà ở   (sửa  đổi)  .    

 Tuy  nhiên,  quy  định  dành   quỹ  đất  20%  của  các  dự  án  nhà  ở  thương  mại   để  làm 
 nhà  ở  xã  hội   đã  có  hiệu  lực  từ  ngày  01/07/2015  đến  nay   tại  và  có  rất  nhiều  chủ  đầu 
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 tư   chưa  thực  hiện  quy  định  này,   nên     Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)   cần  quy  định  chuyển 
 tiếp để xử lý tiếp.    

 Đồng  thời,  nội  dung Điều  43  và  Điều  81 Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)     cũng có   “bất 
 cập”,   trong  đó  có  việc     không  còn  quy  định  trách  nhiệm  của  chủ  đầu  tư  dự  án  nhà  ở 
 thương  mại  có  nghĩa  vụ  tham  gia  phát  triển  nhà  ở  xã  hội,  không  phải  là  với  quỹ  đất 
 20%   như  quy  định  của  Luật  Nhà  ở  2014,  mà  nên  quy  định  khoản   “đóng  góp  tài  chính” (có 
 thể  đề  xuất  khoản “đóng  góp  tài  chính”  bằng  15-20%  tiền  sử  dụng  đất  của  dự  án  nhà  ở 
 thương  mại  được  cơ  quan  nhà  nước  có  thẩm  quyền  phê  duyệt)   và khoản   “đóng  góp  tài 
 chính”   này  được   tính  vào  chi  phí  đầu  tư   nên   thực  chất   là   người  mua nhà  ở  thương  mại 
 mới  là  người   “đóng  góp  tài  chính”     để   phát  triển  nhà  ở  xã  hội   vì  chủ  đầu  tư  đã  tính 
 khoản   “đóng  góp  tài  chính”   này  vào  giá  bán  nhà  ở  thương  mại.  Đây  là  cách  làm  theo  truyền 
 thống   “lá  lành  đùm  lá  rách”,  người  mua  nhà  ở  thương  mại  là   “lá  lành”     đùm   “lá 
 rách”     là người mua  nhà  ở  xã  hội,   ví  dụ:  Dự  án  nhà  ở  thương  mại  A  được  Uỷ  ban  nhân  dân 
 tỉnh  B  phê  duyệt  tiền  sử  dụng  đất  là  100  tỷ  đồng  thì  chủ  đầu  tư  dự  án  A   nộp  thêm  nghĩa  vụ 
 phát  triển  nhà  ở  xã  hội   bằng   15-20%   tiền  sử  dụng  đất  là   15-20  tỷ  đồng   và  chi  phí  này  được 
 tính vào chi phí đầu tư dự án và   giá bán nhà. 

     4.  Quỹ  đất  được  tạo  lập   theo khoản  3 Điều  81 Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)   quy 
 định   “trích 10%”   tiền sử dụng đất   thu được hàng năm  của địa phương. 

 Nhưng,  số  tiền  “trích  10%”  này   quá  ít   và  lại  phải   phải  chi   cho   nhiều  mục  đích  như 
 “dành  để  đầu  tư  xây  dựng  hạ  tầng  kỹ  thuật,  hạ  tầng  xã  hội,  đấu  nối  hệ  thống  hạ  tầng  chung 
 của  khu  vực  có  dự  án  nhà  ở  xã  hội”   nên   không  đủ  nguồn  lực  tài  chính   để  thực  hiện   “đền 
 bù,  giải  phóng  mặt  bằng  cho  các  dự  án  đầu  tư  nhà  ở  xã  hội  trên  phạm  vi  địa  bàn”     mà 
 điển  hình  là  thành  phố  Hồ  Chí  Minh   năm  2021   cũng  chỉ   thu  tiền  sử  dụng  đất  được  7.560 
 tỷ đồng   nên   trích 10%   thì cũng   chỉ được 756 tỷ đồng   mà  thôi.  

  Do  vậy,   cần  xem  xét  để   bổ  sung  thêm   nguồn  thu  từ   10%  tiền  trúng  đấu  giá  quyền 
 sử  dụng  đất   hoặc   trích  một  phần  lợi  nhuận  xổ  số  kiến  thiết   của  địa  phương để  phát  triển 
 nhà ở xã hội. 

 b.     Điều  kiện  2  :  Phải  bố  trí  được  nguồn  vốn  tín  dụng  ưu  đãi, dài  hạn     cho  người 
 mua nhà ở xã hội và chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội: 

 Luật  Nhà  ở  2014  quy  định  kỳ  hạn  cho  vay  ưu  đãi  nhà  ở  xã  hội   tối  đa  25  năm   với   lãi 
 suất ưu đãi 4,8-5%/năm   và năm 2023, áp dụng mức  lãi  suất 5%/năm. 

 Chính  sách  tín  dụng  ưu  đãi  dài  hạn  là  chính  sách  quan  trọng  nhất,  quyết  định 
 nhất     để   thực  hiện  thành  công  chính  sách  nhà  ở  xã  hội,     bởi  lẽ  một  căn  hộ  nhà  ở  thương 
 mại   (“căn  hộ  A”)   và  căn  hộ  nhà  ở  xã  hội   (“căn  hộ  B”)   có  vị  trí  và  chất  lượng  như  nhau,  thì 
 giá  bán   “căn  B“     thấp  hơn   giá  bán   “căn  A”   chỉ  khoảng  20%   (do  được miễn  tiền  sử  dụng 
 đất  nên   giảm  giá   khoảng   10%;   được  giảm  50%  thuế  suất  thuế  VAT  và  thuế  TNDN  nên   giảm 
 giá   thêm  khoảng   7%;   và  nếu  chủ  đầu  tư  dự  án  nhà  ở  xã  hội  được  vay  vốn  ưu  đãi  thì   giảm 
 giá   thêm  khoảng  5  %).   Nếu   “căn  hộ  A”   giá   2  tỷ  đồng   thì   “căn  hộ  B”   có  giá  khoảng   1,6  tỷ 
 đồng,  mức  chênh  lệch  giá  không  lớn,   bởi  lẽ  đối  với   người  mua  nhà  ở  xã  hội   thì   quan 
 trọng nhất   là   được vay tín dụng ưu đãi dài hạn  để  mua nhà trả góp.    

 Ngay  cả  trường  hợp   không  miễn  tiền  sử  dụng  đất,  không  giảm  thuế  VAT,  thuế 
 TNDN   thì   chỉ  cần  có  chính  sách  tín  dụng  ưu  đãi  dài  hạn   là   người  thu  nhập  thấp   vẫn  có 
 thể   mua  được  nhà  ở  xã  hội,  kể  cả  nhà  ở  thương  mại  giá  vừa  túi  tiền   như  “căn  hộ  A”   giá   2 
 tỷ  đồng   hoặc  “căn  hộ  B”   giá   1,6  tỷ  đồng   và  nếu  được   vay  ưu  đãi  5%/năm   trong   25 
 năm   thì  người  thu  nhập  thấp,  thu  nhập  trung  bình  vẫn  có  thể   mua  được   “căn  hộ 
 A”   hoặc  “căn hộ B”.    

 Ở  các  nước  khác  thì   không  có   việc   miễn  tiền  sử  dụng  đất   do  thực  hiện  chế  độ   sở 
 hữu  tư  nhân   về   đất  đai   và  cũng   không  có   việc   giảm  thuế   như  nước  ta,  mà  họ   chủ 
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 yếu   là   thực  hiện   chính  sách   tín  dụng  ưu  đãi  dài  hạn   theo   từng  nhóm  thu  nhập  trong  xã 
 hội   theo  nguyên  tắc   nhóm  người  thu  nhập  thấp  hơn  được  nhận  ưu  đãi  tín  dụng  nhiều 
 hơn,  kỳ  hạn  dài  hơn  nhóm  người  có  thu  nhập  cao  hơn   và  tập  trung   phát  triển   nhà  ở  xã 
 hội cho thuê.  

 Ở  nước  ta,   “  khó  khăn,  vướng  mắc  lớn  nhất  ”   trong  nhiều  năm  qua  là   thiếu  nguồn 
 vốn tín dụng ưu đãi   nhà ở xã hội.    

 Từ ngày  01/07/2015  là  ngày  Luật  Nhà  ở  2014  có  hiệu  lực  đến  nay  thì  Nhà  nước  chỉ 
 hỗ  trợ  dược  nguồn  vốn  tín  dụng  ưu  đãi nhà  ở  xã  hội   rất  nhỏ,   nên   người  mua  nhà  ở  xã  hội 
 đã phải vay tín dụng   với   lãi suất thương mại   lên đến   9-10%/năm  nên rất khó khăn.    

 Bên  cạnh  đó,  khoản  2  Điều  33   Nghị  định  100/2015-NĐ-CP   còn  quy  định  trong  giai 
 đoạn  2015-2020  thì  Ngân  hàng  Chính  sách  xã  hội   chưa  cho  chủ  đầu  tư  dự  án  nhà  ở  xã  hội 
 vay  vốn  ưu  đãi,   nên  chủ  đầu  tư  đã  phải  vay  với  lãi  suất  thương  mại lên  đến   9-13% đẩy  giá 
 thành   nhà ở xã hội   tăng cao hơn.  

 Việc   thiếu  nguồn  vốn  tín  dụng  ưu  đãi nhà  ở  xã  hội   còn  do  nguồn  ngân  sách  nhà 
 nước  chưa  bố  trí  được,  như  Nghị  quyết  số  1023/NQ-UBTVQH13   của   Uỷ  ban  Thường  vụ 
 Quốc  hội   khoá  XIII  quyết  định  chi  ngân  sách  nhà  nước  trung  hạn  cho  21  chương  trình  mục 
 tiêu trong giai đoạn 2015-2020, nhưng   không có chương  trình nhà ở xã hội. 

 c.   Điều  kiện  3  :  Rất  cần  thiết  thể  chế  hoá  đầy  đủ   chủ  trương  của  Đảng,  Nhà 
 nước  về   “xã  hội  hoá  đầu  tư”,   huy  động   các  nguồn  lực  trong  xã  hội,   trong  đó  có   các  chủ 
 đầu  tư  dự  án  khu  đô  thị,  nhà  ở  thương  mại   để     tạo  quỹ  đất   thực  hiện  các   dự  án  nhà  ở  xã 
 hội   như đã đề cập tại điểm a mục (3.1) của Báo cáo  này.     

 3.2)-  Một  số   “Bất  cập”,   hạn  chế  của  một  số  quy  định  về  chính  sách  nhà  ở  xã  hội 
 của Dự thảo Luật Nhà ở   (sửa đổi):    

 a.   “Bất  cập”,   hạn  chế  của Điều  43  và  Điều  81 Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)   là 
 đã   không  còn  quy  định  trách  nhiệm,  nghĩa  vụ   của  các  chủ  đầu  tư  dự  án  nhà  ở  thương 
 mại   góp phần tham gia thực hiện chính sách nhà ở xã  hội  , nhất là tạo quỹ đất: 

 (1)   Hiệp  hội  nhận  thấy,  Điều  43  và  Điều  81 Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)   đã 
 đúng     khi  bỏ   quy  định tại khoản  5     Điều  13, khoản  2  Điều  16, khoản  4     Điều  26 Luật  Nhà  ở 
 2014  và  khoản  1,  khoản  2  Điều  5  Nghị  định  số  100/2015/NĐ-CP  được  sửa  đổi,  bổ  sung  tại 
 khoản  4  Điều  1  Nghị  định  49/2021/NĐ-CP   không  còn     “bắt  buộc”   chủ  đầu  tư  dự  án  nhà  ở 
 thương  mại  có  quy  mô  diện  tích  từ   10  héc-ta   (hoặc   2     héc-ta)   trở  lên  phải  dành  20%   diện 
 tích đất ở để   xây dựng nhà ở xã hội   trong dự án  . 

 Bởi  lẽ,   không  phải  dự  án  nhà  ở  thương  mại  nào  cũng  phù  hợp  để  xây  dựng  nhà 
 ở  xã  hội  trong  cùng  dự  án,   nhất  là  tại  các     dự  án  nhà  ở  cao  cấp,  dự  án  nhà  ở  trung  cấp  vì 
 nếu  xây  dựng  nhà  ở  xã  hội  trong các  dự  án  này  thì chi  phí  tạo  lập  quỹ  đất  rất  cao   (dù  được 
 miễn  tiền  sử  dụng  đất)   và  chi  phí  đầu  tư  xây  dựng  kết  cấu  hạ  tầng  của  dự  án  phân  bổ  cho 
 diện  tích  đất  nhà  ở  xã  hội  cũng  rất  cao  dẫn  đến  giá  thành,   giá  bán   nhà  ở  xã  hội  sẽ   rất 
 cao   (theo  tính  toán  thì  giá  bán  có  thể  lên  đến  trên  dưới   40  triệu  đồng/m  2  )     vượt  quá  khả 
 năng  tài  chính  của  đối  tượng  thụ  hưởng  nhà  ở  xã  hội   và  sau  này  thì  người  mua  nhà  ở  xã 
 hội  tại  đây  còn   phải  chịu  chi  phí  quản  lý,  dịch  vụ  cao   hàng  tháng     do  cùng  sinh  sống  trong 
 khu vực nhà ở cao cấp, trung cấp.  

 (2)   Hiệp  hội  nhận  thấy, Điều  43  và  Điều  81 Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)     đã   không 
 đúng   khi   không  còn  quy  định  trách  nhiệm,  nghĩa  vụ  của  chủ  đầu  tư   dự  án  nhà  ở 
 thương  mại   góp  phần  tham  gia  phát  triển  nhà  ở  xã  hội     và Điều  81 Dự  thảo  Luật  Nhà 
 ở   (sửa  đổi)   lại  xác  định   trách  nhiệm  của  Nhà  nước   “trích  10%     tiền  sử  dụng  đất   thu  từ 
 các  dự  án  phát  triển  nhà  ở  thương  mại,  khu  đô  thị  trên  địa  bàn  dành  để đầu  tư  xây  dựng  hạ 
 tầng  kỹ  thuật,  hạ  tầng  xã  hội,  hạ  tầng  kết  nối  giao  thông  của  dự  án”,   nhất  là   thực  hiện   “đền 
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 bù,  giải  phóng  mặt  bằng   cho  các  dự  án  đầu  tư  xây  dựng  nhà  ở  xã  hội   trên  phạm  vi  địa 
 bàn”   vì     ngân sách nhà nước cấp tỉnh có hạn. 

 (3)   Hiệp  hội  nhận  thấy,  khoản  5     Điều  13, khoản  2  Điều  16, khoản  4     Điều  26 Luật 
 Nhà  ở  2014   đã  đúng     khi   quy  định   “các  chủ  đầu  tư  dự  án  xây  dựng  nhà  ở  thương 
 mại   phải  dành  diện  tích  đất  ở  để  xây  dựng  nhà  ở  xã  hội   theo  quy  định  của  Chính 
 phủ”   đã   thể  chế  hóa   chủ  trương  của  Đảng  về     xã  hội  hóa  đầu  tư  để   huy  động  nguồn  lực  từ 
 các  chủ  đầu  tư   dự  án  nhà  ở  thương  mại  để   góp  phần  thực  hiện  chính  sách  nhà  ở  xã  hội. 
 Nhưng,  điểm  hạn  chế  của  các  quy  định  trên  đây  là  việc  quy  định  phải  dành  20%  đất  ở 
 trong dự án  để làm nhà ở xã hội. 

 Trong  khâu   thực  thi   Luật  Nhà  ở  2014  thì  lại  có   “bất  cập”   tại   văn  bản  dưới  luật,   bởi 
 lẽ     khoản  1,  khoản  2  Nghị  định  số  100/2015/NĐ-CP   (được  sửa  đổi,  bổ  sung  tại  khoản  4  Điều 
 1  Nghị  định  số  49/2021/NĐ-CP)   quy  định  các  phương  thức  thực  hiện  nghĩa  vụ  của chủ  đầu 
 tư  dự  án  nhà  ở  thương  mại   “phải  dành  diện  tích  đất  ở   trong  dự  án   để  xây  dựng  nhà  ở  xã 
 hội”   nên   không  phù  hợp  với  thực  tiễn   và   không  đi  vào  cuộc  sống,  Nhà  nước  cũng 
 không  thu  được   “các  khoản  tiền  này”   vào  ngân  sách  để  phát  triển  nhà  ở  xã  hội   như  các 
 quy  định   “bất  cập”   sau  đây:   (i)   Bắt  buộc  chủ  đầu  tư  phải  xây  dựng  nhà  ở  xã  hội  trên  quỹ 
 đất  20%  trong  dự  án  từ   10  héc-ta   (hoặc  từ   2  héc-ta)   trở  lên;   (ii)   Đối  với  dự  án  dưới   10 
 héc-ta  (  hoặc  dưới   2  héc-ta)   thì  chủ  đầu  tư  được   lựa  chọn   hoặc   xây  dựng  nhà  ở  xã  hội  trên 
 quỹ  đất  20%   trong  dự  án,  hoặc   chuyển  giao  quỹ  nhà  ở  xã  hội  tương  đương,   hoặc   nộp 
 bằng  tiền  tương  đương   giá  trị  quỹ  đất  20%;   (iii)   Nếu  không  có  nhu  cầu  thì  chủ  đầu  tư   giao 
 lại  cho  Nhà  nước  quỹ  đất  20%   và  được  hoàn  trả  chi  phí  giải  phóng  mặt  bằng,  chi  phí  đầu 
 tư xây dựng. 

 Tuy  nhiên,  Điều  43  và  Điều  81 Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)   đã  bỏ   quy  định   các 
 chủ  đầu  tư  dự  án  xây  dựng  nhà  ở  thương  mại  phải  thực  hiện  nghĩa  vụ  để  góp  phần 
 phát  triển  nhà  ở  xã  hội  thì   ngân  sách  nhà  nước   sẽ  không  còn  được  bổ  sung   nguồn     vốn 
 “xã  hội  hóa”     từ  các   dự  án  nhà  ở  thương  mại   để  góp  phần  cùng  Nhà  nước  phát  triển  nhà  ở 
 xã  hội,  mà  thực  chất  là   cả  người  mua  nhà  ở  thương  mại   khi  trả  tiền  mua  nhà  là   đã  cùng 
 chung  tay  đóng  góp  hỗ  trợ   cho  các  đối  tượng  hưởng  chính  sách  nhà  ở  xã  hội   tạo  lập  được 
 nhà  ở  xã  hội,   vì   nghĩa  vụ   (trên  đây)     của  chủ  đầu  tư   đã  được  tính  vào  giá  bán   nhà  ở 
 thương mại.    

 Hiệp  hội  nhận  thấy,   nếu  bỏ   quy  định     “các  chủ  đầu  tư  dự  án  xây  dựng  nhà  ở  thương 
 mại   phải  thực  hiện  nghĩa  vụ  để  góp  phần  phát  triển  nhà  ở  xã  hội   theo  quy  định  của 
 Chính  phủ”   thì   khó  có  thể   thực  hiện  được  mục  tiêu  đến   năm  2025   phát  triển   570.000  căn 
 nhà  ở  xã  hội,   đến   năm  2030   phát  triển   1  triệu  căn  nhà  ở  xã  hội   và sẽ     làm  cho   “giấc 
 mơ”     của  đông  đảo  người  dân  là người  thu  nhập  thấp  đô  thị,  công  nhân,  lao  động,  cán  bộ, 
 công  chức,  viên  chức,  cán  bộ  lực  lượng  vũ  trang   muốn  được  mua,  thuê  mua     nhà  ở  xã 
 hội   ngày càng xa vời  .   

 Hiệp  hội  nhận  thấy,  rất  cần  thiết  bổ  sung quy  định   “các  chủ  đầu  tư  dự  án  xây  dựng 
 nhà  ở  thương  mại  phải  có  trách  nhiệm đóng  góp  nghĩa  vụ  tài  chính  để  góp  phần  phát 
 triển  nhà  ở  xã  hội  theo  quy  định  của  Chính  phủ”   vào  Điều  43  và  Điều  81 Dự  thảo  Luật 
 Nhà  ở   (sửa  đổi)   để   bổ  sung   một  phần   nguồn     vốn  xã  hội  hóa  từ  các  dự  án  nhà  ở  thương 
 mại   để  thực  hiện   chủ  trương  xã  hội  hóa  đầu  tư   là  chủ  trương  lớn  của  Đảng  nhằm  huy 
 động  các  nguồn  lực  xã  hội  của  các  thành  phần  kinh  tế  để  góp  phần  phát  triển  kết  cấu  hạ  tầng 
 và phát triển nhà ở xã hội trong lĩnh vực nhà ở. 

 Hiệp  hội  đề  xuất   Nghị  định   của  Chính  phủ  sau  khi  có  Luật  Nhà  ở   (mới)     sẽ   quy  định 
 phương  thức  thực  hiện  nghĩa  vụ  của   “các  chủ  đầu  tư  dự  án  xây  dựng  nhà  ở  thương  mại 
 phải  có  trách  nhiệm đóng  góp  nghĩa  vụ  tài  chính  để  góp  phần  phát  triển  nhà  ở  xã  hội”   và 
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 sau  khi  hoàn  thành  nghĩa  vụ  với  Nhà  nước  thì   chủ  đầu  tư  được  bán  toàn  bộ  sản  phẩm   của 
 dự án nhà ở thương mại, như sau:  

 “Chủ  đầu  tư  nộp  ngân  sách  nhà  nước  một  khoản  tiền  tương  đương  20%  tiền  sử 
 dụng  đất  của  dự  án  nhà  ở  thương  mại  đã  được  cơ  quan  nhà  nước  có  thẩm  quyền  phê 
 duyệt  để  bổ  sung  vào  ngân  sách  nhà  nước  cấp  tỉnh  để  phát  triển  nhà  ở  xã  hội  trên  địa 
 bàn”. 

 (4)   Hiệp  hội  nhận  thấy,  nếu   chỉ   “trích  10%     tiền  sử  dụng  đất   thu  từ  các  dự  án  phát 
 triển  nhà  ở  thương  mại,  khu  đô  thị  trên  địa  bàn”   thì   số  tiền  này  không  lớn,   nhất  là  đối 
 với   các  tỉnh  vùng  sâu  vùng  xa.   Với   số  tiền  ít  ỏi  này   thì   khó  thể   “dành  để  đầu  tư   xây  dựng 
 hạ  tầng  kỹ  thuật,  hạ  tầng  xã  hội,  hạ  tầng  kết  nối  giao  thông  của  các  dự  án;   đền  bù,  giải 
 phóng  mặt  bằng   cho  các  dự  án   đầu  tư  xây  dựng   nhà  ở  xã  hội   trên  phạm  vi  địa  bàn   và  đầu 
 tư  xây  dựng   nhà  ở  xã  hội  để  cho  thuê”,   nhất  là   Nhà  nước  không  có  đủ  ngân  sách   để  thực 
 hiện   đền bù,     tạo quỹ đất   để phát triển nhà ở xã hội. 

 Do  vậy,  Hiệp  hội  đề  xuất  nên   bổ  sung  thêm   quy  định  Ủy  ban  nhân  dân  cấp 
 tỉnh   “  trích  10%  tiền  trúng  đấu  giá   quyền  sử  dụng  đất  trên  địa  bàn”   và  xem  xét   “  trích  một 
 phần lợi nhuận của hoạt động xổ số kiến thiết  ”   để  phát triển nhà ở xã hội. 

 b.  Khoản  1 Điều  78 Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)   quy  định   “Nhà  nước  đầu  tư 
 xây  dựng  nhà  ở  xã  hội  bằng  vốn  ngân  sách  nhà  nước  để   bán  ”   là  không  hợp  lý  vì  ngân 
 sách  nhà  nước  có  hạn  nên  Nhà  nước  chỉ  nên  đầu  tư  xây  dựng  nhà  ở  xã  hội   để   cho  thuê, 
 cho thuê mua  , nhất là cần ưu tiên phát triển  nhà ở  xã hội cho thuê  : 

 Hiệp  hội  nhận  thấy, khoản  1 Điều  78 Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)   có   “bất  cập”  khi 
 quy  định   “Nhà  nước  đầu  tư  xây  dựng  nhà  ở  xã  hội  bằng  vốn  ngân  sách  nhà  nước 
 để   bán  ”,     mà  trong  các  bản Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)   trước  đây  đều  chỉ  quy  định   “Nhà 
 nước  đầu  tư  xây  dựng  nhà  ở  xã  hội  bằng  vốn  ngân  sách  nhà  nước  để   cho  thuê,  cho  thuê 
 mua  …”. 

 Hiệp  hội  nhận  thấy,   ngân  sách  nhà  nước  có  hạn   nên  Nhà  nước  chỉ  nên  đầu  tư  xây 
 dựng  nhà  ở  xã  hội   cho  thuê,  cho  thuê  mua,  nhất  là  nhà  ở  xã  hội   cho  thuê   và  Hiệp  hội  tán 
 thành  nội  dung khoản  2 Điều  78 Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)   quy  định   “2.   Doanh  nghiệp, 
 hợp  tác  xã  bỏ  vốn  đầu  tư   xây  dựng  nhà  ở  xã  hội   để  cho  thuê,  cho  thuê  mua,   để   bán   cho  các 
 đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 75 Luật này”. 

 c.  Chương  VI Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)     chưa  quy  định  loại  nhà  ở  xã  hội 
 là   “  ký  túc  xá  ”   gồm  các  phòng  ở  tập  thể, không  bao  gồm  căn  hộ,  phòng  sinh  hoạt  chung, 
 có  các  tiện  ích,  dịch  vụ  phù  hợp dành  cho các  cá  nhân sinh  viên  đại  học,  cao  đẳng,  học 
 sinh  trường  nghề thuê  ở  trong  thời  gian  học  tập  tại  trường  đó, với  các  chính  sách 
 tương tự như nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp. 

 Hiệp  hội  nhận  thấy,  rất  cần  thiết  bổ  sung  “Mục  3  (bis)  Phát  triển  ký  túc  xá  dành 
 cho  sinh  viên  đại  học,  cao  đẳng,  học  sinh  trường  nghề”  tiếp  sau  “Mục  3.  Phát  triển  nhà 
 lưu  trú  công  nhân  trong  khu  công  nghiệp”  thuộc  Chương  VI  Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi) 
 và  bổ sung  giải thích từ ngữ  “ký túc xá”     vào Điều  3 Dự thảo Luật Nhà ở   (sửa đổi). 

 3.3)-  Đề  nghị  nghiên  cứu  cách  làm   “sáng  tạo”   của  thành  phố  Hồ  Chí  Minh  đã  hỗ 
 trợ lãi suất vay ưu đãi  4,7%/năm  trong  20 năm  cho  người mua căn nhà đầu tiên  :  

 Hiệp  hội  dược  biết  trong  17  năm  qua,  Quỹ  Phát  triển  nhà  ở  thành  phố  Hồ  Chí  Minh 
 (HOF)  đã  hỗ  trợ  cho  khảng   5,500  cán  bộ,   công  chức,  viên  chức  nhà,  cán  bộ  lực  lượng  vũ 
 trang, cán  bộ  công  đoàn   chưa  có  nhà  ở,  mua  căn  nhà  đầu  tiên   được  vay  vốn  ưu  đãi  để 
 mua  nhà  ở,  với  khoản  vay  những  năm  đầu  chỉ  có  400  triệu  đồng  và  được  điều  chỉnh  tăng  lên 
 qua  các  năm.  Theo  Văn  bản  667/QPTNO-TĐ  năm  2021  của  HOF  thì khoản   vay  900  triệu 
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 đồng  và  không  vượt  quá  70%  giá  trị  căn  hộ  với   lãi  suất  vay  ưu  đãi  4,7%/năm  trong  20 
 năm. 

 Cách  làm  này   không  quy  định  mức  giá  mua  căn  nhà  được  hỗ  trợ  vốn  và  lãi  suất 
 ưu đãi,   nên có thể bao gồm cả trường hợp   mua nhà có  giá trị cao.  

 Chính  sách   hỗ  trợ  tín  dụng  ưu  đãi  cho  người  mua  căn  nhà  đầu  tiên   là  chính  sách 
 đã được nhiều nước, nhưng   chưa được quy định trong  Luật Nhà ở  nước ta.  

 3.4)- Kiến nghị: 
 Hiệp  hội  đề  nghị  sửa  đổi,  bổ  sung Điều  43,  Điều  78  và  Điều  81 Dự  thảo  Luật  Nhà 

 ở   (sửa đổi),   như sau: 
 (1)   Đề  nghị  bổ  sung   khoản  11   (mới)     và  sửa  đổi  khoản  11   (cũ)   thành  khoản  12  Điều 

 43  Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi),   quy  định   các  chủ  đầu  tư  dự  án  xây  dựng  nhà  ở  thương 
 mại  thực  hiện  nghĩa  vụ   “đóng  góp  tài  chính  để  góp  phần  phát  triển  nhà  ở  xã  hội  theo 
 quy định của Chính phủ”,   như sau: 

 “Điều 43. Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại 
 11.  Đóng  góp  tài  chính  để  góp  phần  phát  triển  nhà  ở  xã  hội  theo  quy  định  của 

 Chính phủ. 
 11  .   12.   Thực  hiện  các  trách  nhiệm  khác  theo  quy  định  của  Luật  này  và  pháp  luật  có 

 liên quan”. 
 (Ghi  chú: Hiệp  hội  đề  xuất  Nghị  định  của  Chính  phủ  sau  khi  có  Luật  Nhà  ở 

 (mới)   sẽ   quy  định  phương  thức  thực  hiện  nghĩa  vụ  của   “các  chủ  đầu  tư  dự  án  xây  dựng 
 nhà  ở  thương  mại  phải  có  trách  nhiệm đóng  góp  tài  chính  để  góp  phần  phát  triển  nhà  ở 
 xã  hội”   như  sau:   “Chủ  đầu  tư  nộp  thêm  vào  ngân  sách  nhà  nước  một  khoản  tiền  tương 
 đương  15-20%  tiền  sử  dụng  đất  của  dự  án  nhà  ở  thương  mại  đã  được  cơ  quan  nhà  nước 
 có thẩm quyền phê duyệt”). 

 (2)   Đề  nghị   chọn   “Phương  án  1”   của  khoản  1  và  sửa  đổi,  bổ  sung khoản  3  và   bổ 
 sung khoản 4   (mới)   vào Điều 81     Dự thảo Luật Nhà ở   (sửa  đổi),     như sau: 

 “Phương  án  1”   quy  định:     “1.  Khi  lập,  phê  duyệt  quy  hoạch,  kế  hoạch  sử  dụng  đất, 
 quy  hoạch  đô  thị,  quy  hoạch  phát  triển  khu  công  nghiệp, chương  trình,  kế  hoạch  phát  triển 
 nhà  ở  của  địa  phương  yêu  cầu  bắt  buộc  Ủy  ban  nhân  dân  cấp  tỉnh  phải  bố  trí  quỹ  đất  dành 
 để  phát  triển  nhà  ở  xã  hội     theo  Chương  trình,  kế  hoạch  phát  triển  nhà  ở  đã  được  phê  duyệt. 
 Đối  với  khu  vực  nông  thôn,  Ủy  ban  nhân  dân  cấp  tỉnh  căn  cứ  vào  điều  kiện  cụ  thể  của  địa 
 phương  để  bố  trí  quỹ  đất  dành  để  phát  triển  nhà  ở  xã  hội theo  Chương  trình,  kế  hoạch  phát 
 triển  nhà  ở  đã  được  phê  duyệt.  Đối  với  khu  vực  nông  thôn,  Ủy  ban  nhân  dân  cấp  tỉnh  căn  cứ 
 vào điều kiện cụ thể của địa phương để bố trí quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội. (2…) 

 3.  Ủy  ban  nhân  dân  cấp  tỉnh  có  trách  nhiệm  trích  10%  tiền  sử  dụng  đất  thu  từ  các  dự 
 án  phát  triển  nhà  ở  thương  mại,  khu  đô  thị,   trích  10%  tiền  trúng  đấu  giá  quyền  sử  dụng 
 đất   trên  địa  bàn,   trích  …%  lợi  nhuận  từ  hoạt  động  kinh  doanh  xổ  số  kiến  thiết  của  địa 
 phương   để  bổ  sung  vào  một  khoản  mục  riêng  trong  Quỹ  đầu  tư  phát  triển  của  địa  phương, 
 dành  để  đầu  tư  xây  dựng  hạ  tầng  kỹ  thuật,  hạ  tầng  xã  hội,  đấu  nối  hệ  thống  hạ  tầng  chung 
 của  khu  vực  có  dự  án  nhà  ở  xã  hội;  đền  bù,  giải  phóng  mặt  bằng  cho  các  dự  án  đầu  tư  xây 
 dựng  nhà  ở  xã  hội  trên  phạm  vi  địa  bàn  theo  quy  định  của  Chính  phủ  và  /hoặc   đầu  tư  xây 
 dựng nhà ở xã hội để cho thuê theo quy định tại khoản 1 Điều 78 của Luật này. 

 4.  Chủ  đầu  tư  dự  án  nhà  ở  thương  mại  có  trách  nhiệm  và  nghĩa  vụ  đóng  góp  tài 
 chính để góp phần phát triển nhà ở xã hội theo quy định của Chính phủ”. 
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 (4)   Hiệp  hội  đề  nghị   bổ  sung   “Mục  4  (mới) PHÁT  TRIỂN  KÝ  TÚC  XÁ  CHO  SINH 
 VIÊN  ĐẠI  HỌC,  CAO  ĐẲNG,  HỌC  VIÊN  TRƯỜNG  NGHỀ”   Chương  VI  Dự  thảo  Luật 
 Nhà  ở   (sửa  đổi) (tiếp  sau  “Mục  3  Phát  triển  nhà  ở  cho  công  nhân,  lao  động  các  khu  chế 
 xuất,  khu  công  nghiệp,  khu  kinh  tế”  và  sửa  đổi  “Mục  4  Phát  triển  nhà  ở  cho  lực  lượng  vũ 
 trang” thành Mục 5…),   như sau: 

 “Mục  4  (mới) PHÁT  TRIỂN  KÝ  TÚC  XÁ  CHO  SINH  VIÊN  ĐẠI  HỌC,  CAO 
 ĐẲNG, HỌC VIÊN TRƯỜNG NGHỀ” 

 Hiệp  hội  đề  nghị  quy  định  một  số  điều,  khoản  quy  định  ký  túc  xá  là  công  trình  xây 
 dựng   gồm  các  phòng  ở  tập  thể, không  bao  gồm  căn  hộ,  phòng  sinh  hoạt  chung,  có  các 
 tiện  ích,  dịch  vụ  phù  hợp   được  đầu  tư  xây  dựng  trên  phần  diện  tích  đất  dịch  vụ  thuộc  phạm 
 vi   đại  học,  trường  đại  học,  trường  cao  đẳng   hoặc   được  xây  dựng  ngoài  phạm  vi  trường 
 học   để  bố  trí  cho   sinh  viên     đại  học,  cao  đẳng,  học  viên  trường  nghề  thuê  lưu  trú   trong 
 thời  gian   học  tập  tại  trường đó   theo  quy  định  của  Luật  Nhà  ở  với  các  chính  sách   tương  tự 
 như nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp. 

 (5)   Để nghị   bổ sung   “khoản 8 (bis)”   (tiếp sau khoản  8)     Điều 3, như sau: 
 “8  (bis).  Ký  túc  xá   là  công  trình  xây  dựng  được  đầu  tư  xây  dựng  trên  phần  diện  tích 

 đất  dịch  vụ  thuộc  phạm  vi   đại  học,  trường  đại  học,  trường  cao  đẳng  hoặc  được  xây  dựng 
 ngoài  phạm  vi  trường  học  gồm  các  phòng  ở  tập  thể,  phòng  sinh  hoạt  chung  và  các  tiện 
 ích,  dịch  vụ   để  bố  trí  cho   sinh  viên  đại  học,  cao  đẳng,  học  viên  trường  nghề   thuê  lưu  trú 
 trong thời gian   học tập tại trường đó   theo quy định  của Luật này”.    

 (6)   Đề nghị   bỏ   từ     “bán”     tại khoản 1 Điều 78     Dự thảo  Luật Nhà ở   (sửa đổi),     như sau: 
 “Điều 78. Hình thức phát triển nhà ở xã hội 
 1. Nhà  nước  đầu  tư  xây  dựng  nhà  ở  xã  hội  bằng  vốn  ngân  sách  nhà  nước,  công  trái 

 quốc  gia,  trái  phiếu,  vốn  hỗ  trợ  phát  triển  chính  thức,  vốn  vay  ưu  đãi  của  các  nhà  tài  trợ, 
 vốn  tín  dụng  đầu  tư  phát  triển  của  Nhà  nước  trên  diện  tích  đất  được  xác  định  để  xây  dựng 
 nhà  ở  xã  hội  theo  quy  định  để  cho  thuê,  cho  thuê  mua  ,     bán   hoặc  mua  nhà  ở  thương  mại 
 được xây dựng theo dự án để làm nhà ở xã hội cho thuê”. 

 (7)   Đề  nghị  xem  xét   bổ  sung   Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)   quy  định  chính  sách   hỗ 
 trợ  lãi  suất  vay  ưu  đãi  trong  10-20  năm  cho  người  mua  căn  nhà  đầu  tiên  là  căn  hộ  có 
 mức giá không quá 2 tỷ đồng/căn. 

 4/- Góp ý một số quy định tại   “Điều 3. Giải thích  từ ngữ”:    
 4.1)- Đề  nghị     sắp  xếp  thứ  tự  các  từ  ngữ  theo  a,  b,  c   để   dễ  tra  cứu   và   thống 

 nhất   với cách biên tập của Dự thảo Luật Đất đai   (sửa  đổi). 
 4.2)-  Đề  nghị  bổ  sung   “nhà  ở  riêng  lẻ  là  nhà  trọ  có  phòng  ở  cho  thuê”   vào  khoản 

 2  Điều  3  và  bổ  sung  đối  tượng  “hộ  gia  đình,  cá  nhân  kinh  doanh  nhà  trọ,  phòng  trọ  cho 
 công nhân, lao động thuê ở”  vào Điều 74 và Điều 109  Dự thảo Luật Nhà ở   (sửa đổi): 

 a. Nhận xét:  
 Tại  các  đô  thị  nhất  là  xung  quanh  các  khu  công  nghiệp,  trường  đại  học  thì  có 

 nhiều   “nhà  ở  riêng  lẻ  là  nhà  trọ  có  phòng  ở  cho  thuê”   của  cá  nhân,  hộ  gia  đình,  như  tại 
 thành  phố  Hồ  Chí  Minh  có  khoảng   60.470  nhà  trọ   với  khoảng   560.219  phòng  trọ  đã  giải 
 quyết  chỗ  ở  cho  khoảng  1,4  triệu  công  nhân  lao  động  thuê  ở,   trong  đó  có  một  số   nhà  trọ 
 là     “nhà ở riêng lẻ trên 1 thửa đất ở riêng biệt”     quy  mô lớn  trên dưới  200 phòng cho thuê. 

 Nhưng hiện  nay,   Thông  tư  số  09/2021/TT-BXD   đã  thay  thế  Thông  tư  số 
 20/2016/TT-BXD   không  còn  quy  định  tiêu  chuẩn  xây  dựng  của  phòng  trọ     và  tại  khoản  3 
 Điều  1  Thông  tư  số  09/2021/TT-BXD  có  quy  định   “3.   Tiêu  chuẩn  thiết  kế,   điều  kiện  tối 
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 thiểu   xây  dựng  nhà  ở  xã  hội  riêng  lẻ   và  việc  quản  lý  chất  lượng,  khai  thác  và  quản  lý  sử 
 dụng  nhà  ở  xã  hội   do  các  hộ  gia  đình,  cá  nhân   đầu  tư  xây  dựng   thực  hiện  theo  quy  định 
 của  pháp  luật  về  nhà  ở,   pháp  luật  về  xây  dựng  và  pháp  luật  về  quy  hoạch”,   nên  cần  bổ 
 sung  khái  niệm   “nhà  ở  riêng  lẻ  là  nhà  trọ  có  phòng  cho  thuê”   vào  khoản  2  Điều  3  và  bổ 
 sung  đối  tượng  “hộ  gia  đình,  cá  nhân  kinh  doanh  nhà  trọ,  phòng  trọ  cho  công  nhân,  lao 
 động  thuê  ở”  vào  Điều  109  Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi),  để  thực  hiện  chức  năng  quản  lý 
 nhà  nước  của  Ủy  ban  nhân  dân  cấp  tỉnh và  định  hướng  phát  triển  lành  mạnh  đối  với  hoạt 
 động kinh doanh nhà trọ. 

 Đồng  thời,  Hiệp  hội  đề  nghị  xem  xét  bổ  sung  đối  tượng  “hộ  gia  đình,  cá  nhân  kinh 
 doanh  nhà  trọ  có  phòng  cho  thuê  cho  công  nhân,  lao  động  thuê  ở”  vào  Điều  74  Dự  thảo 
 Luật Nhà ở   (sửa đổi)  quy định  “đối tượng được hưởng  chính sách về nhà ở xã hội”. 

 b. Kiến nghị:  
 (1)  Hiệp hội đề nghị bổ sung khoản 2 Điều 3 Dự thảo  Luật Nhà ở   (sửa đổi),   như sau: 
 “2.  Nhà  ở  riêng  lẻ  là  nhà  ở  được  xây  dựng  trên  thửa  đất  ở  riêng  biệt  thuộc  quyền  sử 

 dụng  hợp  pháp  của  tổ  chức,  hộ  gia  đình,  cá  nhân,  bao  gồm  nhà  biệt  thự,  nhà  ở  liền  kề   và  , 
 nhà ở độc lập   và nhà trọ có phòng cho thuê ở”.  

 (2)  Hiệp  hội  đề  nghị  bổ  sung  đối  tượng  “hộ  gia  đình,  cá  nhân  kinh  doanh  nhà  trọ 
 có  phòng  cho  thuê  cho  công  nhân,  lao  động  thuê  ở”  vào  khoản  9  Điều  74  Dự  thảo  Luật 
 Nhà ở   (sửa đổi),   như sau: 

 “9.  Hộ  gia  đình,  cá  nhân  thuộc  diện  bị  thu  hồi  đất  và  phải  giải  tỏa,  phá  dỡ  nhà  ở 
 theo  quy  định  của  pháp  luật  mà  chưa  được  Nhà  nước  bồi  thường  bằng  nhà  ở,  đất  ở.  Hộ  gia 
 đình,  cá  nhân  kinh  doanh  nhà  trọ  có  phòng  cho  thuê  cho  công  nhân,  lao  động  thuê  ở 
 theo quy định của Chính phủ”. 

 (3)  Hiệp  hội  đề  nghị  bổ  sung  đối  tượng  “hộ  gia  đình,  cá  nhân  kinh  doanh  nhà  trọ 
 có  phòng  cho  thuê  cho  công  nhân,  lao  động  thuê  ở”  vào  khoản  3  Điều  109  Dự  thảo  Luật 
 Nhà ở   (sửa đổi),   như sau: 

 “3.  Nhà  nước  hỗ  trợ  cho  vay  vốn  ưu  đãi  thông  qua  Ngân  hàng  chính  sách  xã  hội,  tổ 

 chức  tín  dụng  do  Nhà  nước  chỉ  định  để  hộ  gia  đình,  cá  nhân  quy  định  tại  các  khoản  1,  4  và  , 

 7  và  9  Điều  74  của  Luật  này  tự  xây  dựng  hoặc  cải  tạo,  sửa  chữa  nhà  để  ở  hoặc  nhà  trọ  có 

 phòng cho thuê để cho công nhân, lao động thuê ở”. 

 4.3)-  Đề  nghị  bổ  sung   “nhà  lưu  trú  công  nhân”   phục  vụ  lưu  trú  của   “cụm  công 
 nghiệp”   hoặc   “doanh  nghiệp  có  quy  mô  lớn  nằm  ngoài  khu  công  nghiệp”   được  đầu  tư 
 xây dựng trên phần đất dịch vụ của cụm công nghiệp, doanh nghiệp:    

    a. Nhận xét:  
 Các  tỉnh,  thành  phố  trực  thuộc  Trung  ương  đều  có  các   cụm  công  nghiệp   với  nhiều  xí 

 nghiệp  tiểu  thủ  công  nghiệp  quy  mô  nhỏ  và  một  số  địa  phương  còn  có  các   doanh  nghiệp 
 lớn  nằm  ngoài  công  nghiệp,   điển  hình  là  Công  ty  Giày  Pou  Yuen,  quận  Bình  Tân, thành 
 phố  Hồ  Chí  Minh  có diện  tích  lên  đến  khoảng   100  héc-ta  tương  đương  1  khu  công 
 nghiệp   với  khoảng   100.000  công  nhân,  lao  động,   đa  số  là  người  ngoại  tỉnh  phải   thuê 
 phòng  trọ   ở  các  tỉnh  lân  cận,  nên  rất   cần  thiết  bổ  sung   loại  hình   “nhà  lưu  trú  công  nhân 
 phục  vụ  lưu  trú  của  cụm  công  nghiệp”   và   “nhà  lưu  trú  công  nhân  phục  vụ  lưu  trú của 
 doanh  nghiệp  có  quy  mô  lớn  nằm  ngoài  khu  công  nghiệp”   vào khoản  8  Điều  3   Dự  thảo 
 Luật Nhà ở   (sửa đổi). 

  b. Kiến nghị:  
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 Hiệp  hội  đề  nghị  sửa  đổi,  bổ  sung khoản  8  Điều  3 Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi),   như 
 sau: 

 “8.  Nhà  lưu  trú  công  nhân  là  công  trình  xây  dựng  được  đầu  tư  xây  dựng  trên  phần 
 diện  tích  đất  dịch  vụ  thuộc  phạm  vi  khu  công  nghiệp,   cụm  công  nghiệp  hoặc  doanh  nghiệp 
 có  quy  mô  lớn  nằm  ngoài  khu  công  nghiệp   theo  quy  định  của  pháp  luật  về  quản  lý  khu 
 công  nghiệp,  khu  kinh  tế,   cụm  công  nghiệp,  doanh  nghiệp   để  bố  trí  cho  công  nhân,  người 
 lao  động,  chuyên  gia  thuê  lưu  trú  trong  thời  gian  làm  việc  tại  khu  công  nghiệp,   cụm  công 
 nghiệp, doanh nghiệp   đó theo quy định của Luật này”. 

 4.4)-  Đề  nghị  bổ  sung  khoản   “khoản  8  (bis)”   về loại  nhà  ở  xã  hội  là   “ký  túc  xá  là 
 công  trình  xây  gồm  các  phòng  ở  tập  thể,  phòng  sinh  hoạt  chung,  các  tiện  ích,  dịch  vụ  phù 
 hợp  dành  để  phục  vụ  lưu  trú  cho  cá  nhân  sinh  viên  đại  học,  cao  đẳng,  học  viên  trường 
 nghề  thuê  ở  trong  thời  gian  học  tập  tại  trường  đó”   vào  Điều  3  và  Chương  VI Dự  thảo 
 Luật Nhà ở   (sửa đổi)   về chính sách nhà ở xã hội:  

 a. Nhận xét: 
 Hiệp  hội nhận  thấy,  cả  nước   có  hàng  triệu sinh  viên,  học  viên  trường  nghề,   nhưng 

 chỉ  có  khoảng   25-30%   số  lượng  sinh  viên,  học  viên  trường  nghề   được  lưu  trú  trong  các 
 khu  ký  túc  xá,   điển  hình  là  các  ký  túc  xá  thuộc  Đại  học  quốc  gia  thành  phố  Hồ  Chí  Minh 
 được  các  tỉnh  tài  trợ  kinh  phí  xây  dựng,  hoặc  có  một  số  ký  túc  xá   nằm  ngoài  phạm  vi 
 trường  đại  học,  cao  đẳng   tại  thành  phố  Hồ  Chí  Minh. Còn  lại,   đa  số   sinh  viên,  học  viên 
 trường  nghề vẫn   phải  thuê  phòng  trọ   tại  các  khu  nhà  trọ  của  cá  nhân,  hộ  gia  đình  đầu  tư 
 xây dựng, trong đó có khu nhà trọ chưa đạt chuẩn. 

 Do  vậy,  việc  xây  dựng  chính  sách  nhà  ở  xã  hội là     “ký  túc  xá   phục  vụ  lưu  trú  của  sinh 
 viên  đại  học,  cao  đẳng,  học  viên  trường  nghề”   là  vấn  đề  xã  hội  rất  lớn   cần  được  quy  định 
 trong  Luật  Nhà  ở   để  giải  quyết  thỏa  đáng  nhu  cầu  thuê  chỗ  ở  của sinh  viên,  học  viên 
 trường  nghề trong  các   “ký  túc  xá”,   tương  tự  như  chính  sách  nhà  ở  xã  hội  về   “nhà  lưu  trú 
 công nhân khu công nghiệp”. 

 b. Kiến nghị:  
 Hiệp hội đề nghị   bổ sung   “khoản 8 (bis)”   (tiếp sau  khoản 8)     Điều 3, như sau: 
 “8  (bis).  Ký  túc  xá   là  công  trình  xây  dựng  được  đầu  tư  xây  dựng  trên  phần  diện  tích 

 đất  dịch  vụ  thuộc  phạm  vi   đại  học,  trường  đại  học,  trường  cao  đẳng  hoặc  được  xây  dựng 
 ngoài  phạm  vi  trường  học   để  bố  trí  cho   sinh  viên  đại  học,  cao  đẳng,  học  viên  trường 
 nghề   thuê lưu trú trong thời gian   học tập tại trường đó   theo  quy định của Luật này”.    

 4.5)-  Đề  nghị  bổ  sung  hình  thức   “  công  nhận   chủ  đầu  tư  dự  án  xây  dựng  nhà 
 ở”   đối  với  trường  hợp   “nhà  đầu  tư   có  quyền  sử  dụng  đất   do  nhận  chuyển  nhượng,  nhận 
 góp  vốn,  thuê  quyền  sử  dụng  đất”   vào  khoản  10  Điều  3 Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)   để 
 bảo  đảm  tính  đồng  bộ,  thống  nhất  với  điểm  a,  điểm  b  khoản  4  Điều  29  Luật  Đầu  tư 
 2020 và điểm d khoản 2 Điều 7 Luật Xây dựng   (sửa đổi)   2020: 

 a. Nhận xét: 
 -  Điểm  a  và  điểm  b  khoản  4  Điều  29 Luật  Đầu  tư  2020 quy  định  cơ  quan  có  thẩm 

 quyền     “chấp  thuận  chủ  trương  đầu  tư   đồng  thời  với   chấp  thuận  nhà  đầu  tư”   trong  các 
 trường  hợp   “a)   Nhà  đầu  tư   có  quyền  sử  dụng  đất   (…);   b)   Nhà  đầu  tư   nhận  chuyển 
 nhượng,  nhận  góp  vốn,  thuê  quyền  sử  dụng  đất  nông  nghiệp   để  thực  hiện  dự  án  đầu 
 tư…”.  

 -  Điểm  d  khoản  2  Điều  7 Luật  Xây  dựng   (sửa  đổi)   2020 quy  định   “chủ  đầu  tư  là  nhà 
 đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận”.    
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 Đối  chiếu  với  các  quy  định  trên  đây,  Hiệp  hội  nhận  thấy khoản  10  Điều  3  Dự 
 thảo Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)   chỉ   quy  định:  “10.  Chủ  đầu  tư  dự  án  xây  dựng  nhà  ở  là  tổ  chức 
 được  cơ  quan  có  thẩm  quyền  quyết  định   lựa  chọn   để  thực  hiện  đầu  tư  xây  dựng  nhà  ở  theo 
 quy  định  của  Luật  này”,   nhưng   chưa  quy  định   hình  thức   “  công  nhận   chủ  đầu  tư  dự  án 
 xây  dựng  nhà  ở”   đối  với  trường  hợp   “nhà  đầu  tư   có  quyền  sử  dụng  đất   do  nhận  chuyển 
 nhượng,  nhận  góp  vốn,  thuê  quyền  sử  dụng  đất”   nên   rất  cần  thiết  bổ  sung   vào Dự 
 thảo Luật Nhà ở   (sửa đổi). 

 b. Kiến nghị:  
 Hiệp  hội  đề  nghị   sửa  đổi,  bổ  sung   khoản  10  Điều  3  Dự  thảo Luật  Nhà  ở   (sửa 

 đổi)   như sau: 
 “10.  Chủ  đầu  tư  dự  án  xây  dựng  nhà  ở  là  tổ  chức  được  cơ  quan  có  thẩm  quyền  quyết 

 định  lựa  chọn   hoặc  công  nhận   để  thực  hiện  đầu  tư  xây  dựng  nhà  ở  theo  quy  định  của  Luật 
 này   và pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng”. 

 5/-  Đề  nghị  sửa  đổi,  bổ  sung   “Điều  4.   Nguyên  tắc   áp  dụng”   thành   “Điều  4.   Áp 
 dụng  pháp  luật  ”   Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)   để  bảo  đảm  tính  thống  nhất  của  các  luật 
 hiện hành. 

 6/-  Đề  nghị   bỏ   quy  định   cấm   “chủ  đầu  tư  dự  án  xây  dựng  nhà  ở  ủy  quyền  hoặc 
 giao  cho  bên  tham  gia  hợp  tác  đầu  tư,  liên  doanh,  liên  kết,  hợp  tác  kinh  doanh,  góp  vốn 
 hoặc  tổ  chức,  cá  nhân  khác  thực  hiện   ký  hợp  đồng  đặt  cọc  ”   để  tạo  điều  kiện thực  hiện 
 quy định  “các giao dịch bất động sản   phải thông qua  sàn giao dịch   bất động sản”:    

 6.1)- Nhận xét: 
 (1)   Hiệp  hội  nhận  thấy, khoản  7  Điều  5 Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)   quy  định  cấm 

 “chủ  đầu  tư  dự  án  xây  dựng  nhà  ở  ủy  quyền  hoặc  giao  cho  bên  tham  gia  hợp  tác  đầu  tư, 
 liên  doanh,  liên  kết,  hợp  tác  kinh  doanh,  góp  vốn  hoặc  tổ  chức,  cá  nhân  khác  thực  hiện 
 ký  hợp  đồng  cho  thuê,  thuê  mua,  mua  bán  nhà  ở  hoặc  kinh  doanh  quyền  sử  dụng  đất 
 trong dự án”   là   phù hợp   với   tình hình thực tiễn   nước  ta trong giai đoạn hiện nay. 

 (2)   Nhưng,  quy  định     cấm   “chủ  đầu  tư  dự  án  xây  dựng  nhà  ở   ủy  quyền   hoặc  giao 
 cho  bên  tham  gia  hợp  tác  đầu  tư,  liên  doanh,  liên  kết,  hợp  tác  kinh  doanh,  góp  vốn  hoặc 
 tổ  chức,  cá  nhân  khác  thực  hiện   ký  hợp  đồng  đặt  cọc  các  giao  dịch  về  nhà  ở  ”     thì   chưa 
 phù  hợp   với   thực  tiễn,   chưa  tạo  điều  kiện  để  sàn  giao  dịch  bất  động  sản  hoạt 
 động  ,   trong  đó  có  việc   nhận  tiền   “đặt  cọc”   của  khách  hàng   theo     ủy  quyền  của  chủ  đầu 
 tư  .  

 Quy  định  này   cũng  chưa đồng  bộ,  thống  nhất   với  một  số  quy  định  của Bộ  Luật  Dân 
 sự 2015 và Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản   (sửa  đổi)   sau đây: 

 -  Điều  194     Bộ  Luật  Dân  sự  2015 về     “quyền  định  đoạt  của  chủ  sở  hữu”   quy 
 định   “Chủ  sở  hữu     có  quyền   bán,  trao  đổi,  tặng  cho,  cho  vay,  để  thừa  kế,  từ  bỏ  quyền  sở 
 hữu,  tiêu  dùng,  tiêu  hủy  hoặc     thực  hiện   các  hình  thức  định  đoạt  khác   phù  hợp  với  quy 
 định của pháp luật đối với tài sản”.    

 -  Điều  195 Bộ  Luật  Dân  sự  2015 về   “  quyền  định  đoạt     của người     không  phải  là chủ 
 sở  hữu  ”   quy  định   “Người   không  phải  là chủ  sở  hữu   tài  sản   chỉ  có  quyền  định  đoạt   tài 
 sản   theo ủy quyền của chủ sở hữu   hoặc theo quy định  của luật”.    

 -  Điều  562 Bộ  Luật  Dân  sự  2015 về   “Hợp  đồng   ủy  quyền”   quy  định   “Hợp  đồng  ủy 
 quyền   là  sự  thỏa  thuận  của  các  bên,  theo  đó   bên  được  ủy  quyền   có  nghĩa  vụ     thực  hiện 
 công  việc   nhân  danh  bên  ủy  quyền  ,   bên  ủy  quyền  chỉ  phải  trả  thù  lao  nếu  có  thỏa  thuận 
 hoặc pháp luật có quy định”.  
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 -  Khoản  1  Điều  565 Bộ  Luật  Dân  sự  2015 về   “nghĩa  vụ  của   bên  được  ủy  quyền”   quy 
 định   “bên  được  ủy  quyền”   phải    “1.  Thực  hiện  công  việc  theo  ủy  quyền   và  báo  cho  bên  ủy 
 quyền về việc thực hiện công việc đó”. 

 -  Khoản  1  và  khoản  2  Điều  61  Dự  thảo  Luật  Kinh  doanh  bất  động  sản   (sửa 
 đổi)   về     “nội  dung  hoạt  động  của  sàn  giao  dịch   bất  động  sản”   quy  định   “1.  Thực  hiện  giao 
 dịch  mua,  bán,  cho  thuê,  cho  thuê  mua   bất  động  sản;   2.  Tổ  chức   việc    bán,  chuyển 
 nhượng,  cho  thuê,  cho  thuê  lại,  cho  thuê  mua   bất  động  sản  (…)  làm  trung  gian  cho  các 
 bên  trao  đổi,  đàm  phán  và   ký  kết  hợp  đồng  mua bán,  chuyển  nhượng,  cho  thuê,  cho  thuê 
 mua   bất động sản”. 

 -  Khoản  2  Điều  66  Dự  thảo  Luật  Kinh  doanh  bất  động  sản   (sửa  đổi)   về   “nội  dung 
 môi  giới  bất  động  sản”   quy  định   sàn  giao  dịch   bất  động  sản,   cá  nhân  môi  giới   bất  động 
 sản  được     “2.   Đại  diện  theo  ủy  quyền   để  thực  hiện  các  công  việc   liên  quan  đến  các  thủ 
 tục   mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại,  cho thuê mua bất động sản”.    

 6.2)- Kiến nghị: 
 Hiệp  hội  đề  nghị     bỏ   quy  định   cấm   “chủ  đầu  tư  dự  án  xây  dựng  nhà  ở   ủy 

 quyền   hoặc  giao  cho  bên  tham  gia  hợp  tác  đầu  tư,  liên  doanh,  liên  kết,  hợp  tác  kinh 
 doanh,  góp  vốn  hoặc  tổ  chức,  cá  nhân  khác  thực  hiện   ký  hợp  đồng  đặt  cọc  ”   để  tạo  điều 
 kiện thực  hiện  quy  định   “các giao  dịch  bất  động  sản  phải  thông  qua  sàn  giao  dịch  bất 
 động  sản”     và  phù  hợp  với   Nghị  quyết  số  18-NQ/TW   ngày  16/06/2022  của  Ban  Chấp  hành 
 Trung ương Đảng, tại khoản 7 Điều 5 Dự thảo Luật Nhà ở   (sửa đổi),   như sau:    

 “7.  Chủ  đầu  tư  dự  án  xây  dựng  nhà  ở  ủy  quyền  hoặc  giao  cho  bên  tham  gia  hợp  tác 
 đầu  tư,  liên  doanh,  liên  kết,  hợp  tác  kinh  doanh,  góp  vốn  hoặc  tổ  chức,  cá  nhân  khác  thực 
 hiện  ký  hợp  đồng  cho  thuê,  thuê  mua,  mua  bán  nhà  ở   , hợp  đồng  đặt  cọc  các  giao  dịch  về 
 nhà ở     hoặc kinh doanh quyền sử dụng đất trong dự án”. 

 7/-  Đề  nghị  bổ  sung   “trường  hợp  ngoại  lệ”   trong  quy  định   nghiêm  cấm   “sử  dụng 
 căn  hộ  chung  cư  vào  mục  đích  không  phải  để  ở”   tại  điểm  c  khoản  9  Điều  5  để  tạo  điều 
 kiện  hoạt  động  cho  doanh  nghiệp  khởi  nghiệp,  doanh  nghiệp  siêu  nhỏ  và  phù  hợp  với 
 thực tiễn hoạt động du lịch sử dụng hình thức thuê ở ngắn hạn theo  công nghệ Airbnb  : 

 7.1)- Nhận xét:    
 Khoản  9  Điều  5  Dự  thảo Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)   quy  định  06  nhóm  hành  vi   bị   nghiêm 

 cấm     trong  quản  lý,  sử  dụng  nhà  chung  cư. Trong  đó,  tại  điểm  c  khoản  9  quy  định     nghiêm 
 cấm   “sử  dụng  căn  hộ  chung  cư  vào  mục  đích  không  phải  để  ở”   là     rất  cần  thiết   để  bảo 
 đảm môi trường sống của nhà chung cư. 

 Tuy  nhiên  Hiệp  hội  nhận  thấy,  trong   thực  tiễn   đã   phát  sinh   nhu  cầu   “sử  dụng  căn 
 hộ  chung  cư  vào  mục  đích  không  phải  để  ở”   có  thể  chấp  nhận  được   trong  nhà  chung 
 cư,     như  hoạt  động   kinh  doanh  dịch  vụ  lưu  trú  du  lịch  áp  dụng công  nghệ  Airbnb  mà 
 trên  thực  tế   “cũng  không  thể  cấm  được”;     hoặc   doanh  nghiệp  khởi  nghiệp,  doanh 
 nghiệp  siêu  nhỏ  sử  dụng  rất  ít  lao  động   (không  quá  5  người)     cũng     có  nhu  cầu   “sử  dụng 
 căn  hộ  chung  cư  vừa  để  ở,  vừa  làm  văn  phòng”,     nên  Hiệp  hội  đề  nghị  xem  xét  để   bổ 
 sung   các   “trường  hợp  ngoại  lệ”   này  vào  điểm  c  khoản  9  Điều  5  Dự  thảo Luật  Nhà  ở   (sửa 
 đổi).    

 7.2)- Kiến nghị:    
 Hiệp  hội  đề  nghị   sửa  đổi,  bổ  sung   một  số     “trường  hợp  ngoại  lệ”     vào  điểm  c khoản  9 

 Điều  5  Dự  thảo Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)   về   các  hành  vi  bị  nghiêm  cấm   trong  quản  lý,  sử  dụng 
 nhà chung cư, như sau:    

 25 



 “c)  Tự ý  chuyển  đổi  công  năng,  mục  đích  sử  dụng  phần  sở  hữu  chung,  sử  dụng  chung 
 của  nhà  chung  cư; sử  dụng  căn  hộ  chung  cư  vào  mục  đích  không  phải  để  ở,   trừ  trường  hợp 
 sử  dụng  căn  hộ  chung  cư  vừa  để  ở,  vừa  làm  văn  phòng  cho  doanh  nghiệp  khởi  nghiệp, 
 doanh  nghiệp  siêu  nhỏ  hoặc  cho  thuê  ngắn  hạn  phục  vụ  du  lịch  áp  dụng  công  nghệ 
 Airbnb  theo  quy  định  của  Uỷ  ban  nhân  dân  cấp  tỉnh;   tự  ý  thay  đổi,  làm  hư  hại  kết  cấu 
 chịu  lực  hoặc  chia  tách  các  căn  hộ  không  đúng  quy  định,  trừ  trường  hợp  được  cơ  quan  nhà 
 nước có thẩm quyền cho phép”. 

 8/-  Đề  nghị  bổ  sung   “điểm  b  (bis)”   sau  điểm  b  khoản  1 Điều  12 Dự  thảo  Luật 
 Nhà  ở   (sửa  đổi)   quy  định  về   “quyền  sử  dụng  đất  gắn  liền  với  nhà  ở  đó”   của  chủ  sở  hữu 
 nhà ở và người sử dụng nhà ở: 

 8.1)- Nhận xét:    
 Điều  12  Dự  thảo Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)   quy  định  về   quyền  của chủ  sở  hữu  nhà  ở  và 

 người  sử  dụng  nhà  ở,     tại  điểm  i  khoản  1  có  quy  định   “i)  Các  quyền  khác   theo  quy  định 
 của    các  luật  khác  có  liên  quan”   hàm  ý  bao  gồm   “quyền  sử  dụng  đất gắn  liền  với  nhà  ở 
 đó  theo  quy  định  của  pháp  luật  về  đất  đai”.   Nhưng  do   “quyền  sử  dụng  đất”   là   rất  quan 
 trọng  nên   rất cần thiết quy định   tại điểm b Điều 12  Dự thảo Luật Nhà ở   (sửa đổi). 

 8.2)- Kiến nghị: 
 Hiệp  hội  đề  nghị   bổ  sung   “điểm  b  (bis)”   (sau  điểm  b)     khoản  1  Điều  12  Dự  thảo Luật 

 Nhà ở   (sửa đổi),   như sau:    
 “b  (bis)  Có  quyền  sử  dụng  đất  gắn  liền  với  nhà  ở  đó  theo  quy  định  của  pháp  luật 

 về đất đai”.  
 9/-  Đề  nghị  bổ  sung  quy  định  cho  phép   cá  nhân  nước  ngoài   “mua  lại nhà  ở   của  tổ 

 chức,  cá  nhân  nước  ngoài   đã  sở  hữu  nhà  ở  ,  được  sở  hữu  nhà  ở  theo  thỏa  thuận  trong 
 giao dịch mua bán nhà ở nhưng   tối đa không quá 50  năm  ”:  

 9.1)- Nhận xét: 
 -  Điểm  c  khoản  2  Điều  19  Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)   quy  định   “c) Đối  tượng  quy 

 định  tại  điểm  a,  điểm  b  Khoản  1  Điều  này  được  sở  hữu  nhà  ở  thông  qua   mua,   thuê  mua   nhà 
 ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài đã sở hữu nhà ở   theo  quy định tại điểm b khoản này”. 

 -  Điểm  c  khoản  2  Điều  22  Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)   quy  định   “c) Đối  với   cá 
 nhân  nước  ngoài   thì   được  sở  hữu  nhà  ở   theo  thỏa  thuận  trong  các  giao  dịch  mua  bán,  thuê 
 mua,  tặng  cho,  nhận  thừa  kế  nhà  ở  nhưng   tối  đa  không  quá  50  năm,   kể  từ  ngày  được  cấp 
 Giấy  chứng  nhận  và  có  thể  được  gia  hạn  thêm  theo  quy  định  của  Chính  phủ  nếu  có  nhu  cầu; 
 thời hạn sở hữu nhà ở phải được ghi rõ trong Giấy chứng nhận…”.  

 -  Khoản  5  Điều  95  Luật  Đất  đai  2013     quy  định   “(…)  Trường  hợp  đăng  ký  biến  động 
 đất  đai  thì  người  sử  dụng  đất   được  cấp  Giấy  chứng  nhận   quyền  sử  dụng  đất,  quyền  sở  hữu 
 nhà  ở  và  tài  sản  khác  gắn  liền  với  đất  hoặc   nhà  chứng  nhận  biến  động   vào   Giấy  chứng 
 nhận đã cấp”.    

    Nghiên  cứu  các  quy  định  trên  đây  Hiệp  hội  nhận  thấy,  điểm  c  khoản  2  Điều  19  Dự 
 thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)   quy  định  cá  nhân  nước  ngoài  được   mua  lại  nhà  ở   của  tổ  chức,  cá 
 nhân  nước  ngoài   đã  sở  hữu  nhà  ở,  đã  có  Giấy  chứng  nhận   quyền  sử  dụng  đất,  quyền  sở 
 hữu  nhà  ở  và  tài  sản  khác  gắn  liền  với  đất,     nhưng   chưa  quy  định   việc  giải  quyết   “cấp  mới, 
 cấp đổi”   Giấy chứng nhận   cho cá nhân nước ngoài được   mua  lại nhà ở. 

 Bên  cạnh  đó,  khoản  5  Điều  95 Luật  Đất  đai  2013  đã  quy  định  khi   có  biến  động   về 
 quyền  sử  dụng  đất,  quyền  sở  hữu  nhà  ở  và  tài  sản  gắn  liền  với  đất  do  mua  bán,  chuyển 
 nhượng,  tặng  cho,  thừa  kế  quyền  sử  dụng  đất,  nhà  ở  và  tài  sản  khác  gắn  liền  với  đất thì 
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 người  sử  dụng  đất   được   “cấp  mới,  cấp  đổi”   Giấy  chứng  nhận   hoặc     được  đăng  ký  biến 
 động vào Giấy chứng nhận đã cấp.    

 Trường  hợp  cá  nhân  nước  ngoài   mua  lại   “nhà  ở  của  tổ  chức,  cá  nhân  nước  ngoài 
 đã  sở  hữu  nhà  ở”   cũng  thuộc  trường  hợp   có  biến  động   về  quyền  sử  dụng  đất,  quyền  sở  hữu 
 nhà  ở, thì   sẽ  phát  sinh  nhu  cầu   của  người  mua  nhà  muốn   được   “cấp  mới,  cấp  đổi”   Giấy 
 chứng nhận   và muốn   được sở hữu nhà ở   với thời hạn   tối  đa 50 năm.    

 Do  vậy,   rất  cần  thiết  bổ  sung   quy  định   cho  phép  cá  nhân  nước  ngoài   “mua 
 lại nhà  ở  của  tổ  chức,  cá  nhân  nước  ngoài  đã  sở  hữu  nhà  ở  được  sở  hữu  nhà  ở  theo  thỏa 
 thuận trong giao dịch mua bán nhà ở nhưng tối đa không quá 50 năm”.    

 9.2)- Kiến nghị:    
 Hiệp  hội  đề  nghị   sửa  đổi,  bổ  sung   điểm  c  khoản  2  Điều  22  Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa 

 đổi)   như sau:  
 “c) Đối  với  cá  nhân  nước  ngoài thì  được  sở  hữu  nhà  ở     theo  thỏa  thuận  trong  các 

 giao  dịch  mua  bán,  thuê  mua,  tặng  cho,  nhận  thừa  kế  nhà  ở  nhưng  tối  đa  không  quá  50 
 năm, kể  từ  ngày  được  cấp  Giấy  chứng  nhận  và  có  thể  được  gia  hạn  thêm  theo  quy  định  của 
 Chính  phủ  nếu  có  nhu  cầu;  thời  hạn  sở  hữu  nhà  ở  phải  được  ghi  rõ  trong  Giấy  chứng  nhận 
 (…)   Trường  hợp  cá  nhân  nước  ngoài mua  lại nhà  ở  của  tổ  chức,  cá  nhân  nước  ngoài  đã 
 sở  hữu  nhà  ở  được  sở  hữu  nhà  ở  theo  thỏa  thuận  trong  giao  dịch  mua  bán  nhà  ở 
 nhưng tối đa không quá 50 năm”. 

 10/- Góp ý   “Điều 37. Yêu cầu đối với dự án đầu tư  xây dựng nhà ở”: 
 10.1)- Nhận xét: 
 “Vướng  mắc”     của  các  dự  án  nhà  ở  thương  mại  trong  các  năm  qua  có  một  nguyên 

 nhân  do  khoản  2  Điều  14  Luật  Nhà  ở  2014  quy  định  về   “yêu  cầu  đối  với  phát  triển  nhà 
 ở”   là  dự  án  nhà  ở   phải     “có  trong   chương  trình,   kế  hoạch  phát  triển  nhà  ở   của  địa  phương 
 trong  từng  giai  đoạn”,   mà  trên  thực  tế  thì   chỉ  có   các   dự  án  nhà  ở  công  vụ,  nhà  ở  tái  định 
 cư,  nhà  ở  xã  hội   được  đầu  tư  bằng   ngân  sách  nhà  nước   (đầu  tư  công)     thì  mới  được  cơ 
 quan  nhà  nước  có  thẩm  quyền  quyết  định   trước   và   “có  trong     kế  hoạch  phát  triển  nhà 
 ở   của  địa  phương”;   đối  với   các  dự  án  nhà  ở  thương  mại   của     khu  vực  tư  nhân  thì  hầu 
 như   không thể     “có trong     kế hoạch phát triển nhà ở   của  địa phương”.  

 Do  vậy,  một  số  địa  phương  đã  vận  dụng  sáng  tạo  là   khi  phê  duyệt     “chấp  thuận  chủ 
 trương  đầu  tư  đồng  thời  với  chấp  thuận  nhà  đầu  tư”   thì   đồng  thời     cho  phép  cập  nhật,  bổ 
 sung vào     “kế hoạch phát triển nhà ở   của địa phương”.  

 Nhưng,  điểm  a  khoản  1  Điều  37 Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)     chưa   quy  định 
 việc   cập  nhật,  bổ  sung  dự  án  nhà  ở  được  chấp  thuận  chủ  trương  đầu  tư  vào     “kế  hoạch 
 phát triển nhà ở”   để các địa phương   thuận lợi trong  việc thực thi pháp luật. 

 10.2)- Kiến nghị: 
 Hiệp  hội  đề  nghị  sửa  đổi,  bổ  sung  điểm  a  khoản  1  Điều  37 Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa 

 đổi)   quy  định  cụ  thể  việc   cập  nhật,  bổ  sung dự  án  nhà  ở  được  chấp  thuận  chủ  trương 
 đầu tư vào     “kế hoạch phát triển nhà ở”,   như sau: 

 “a)  Được  lập,  phê  duyệt  và  triển  khai  thực  hiện  tại  khu  vực  đã  có  quy  hoạch  chi  tiết 
 được  phê  duyệt,  phù  hợp  với  Chương  trình,   hoặc     được  cập  nhật,  bổ  sung  vào   kế  hoạch 
 phát  triển  nhà  ở  do  cơ  quan  có  thẩm  quyền  phê  duyệt,  tuân  thủ  nội  dung  của  quyết  định 
 hoặc  chấp  thuận  chủ  trương  đầu  tư  của  cơ  quan  nhà  nước  có  thẩm  quyền  và  đáp  ứng  các 
 yêu cầu quy định tại Điều 7 của Luật này”. 

 11/- Góp ý   “Điều 38. Các giai đoạn đầu tư xây dựng  dự án nhà ở”: 
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 11.1)- Nhận xét: 
 Hiệp  hội  nhận  thấy,  “Điều  38.  Các  giai  đoạn  đầu  tư  xây  dựng  dự  án  nhà  ở”  có  vị  trí 

 rất  quan  trọng,  là  căn  cứ  để  Chính  phủ  và  các  địa  phương  quy  định  về  “quy  trình,  thủ  tục 
 hành  chính  về  đầu  tư  xây  dựng  đối  với  các  dự  án  bất  động  sản,  nhà  ở  thương  mại,  nhà  ở 
 xã  hội,  khu  đô  thị”.  Nhưng,  Điều  38 Dự  thảo  Luật  Nhà  ở   (sửa  đổi)   có  các     “bất  cập”   như 
 sau: 

 (1)   Điều  38  có     thể đã  có  sự   nhầm  lẫn   khi     quy  định  công  tác   “xây  dựng,  nghiệm  thu, 
 bàn  giao  nhà  ở  và  công  trình  hạ  tầng  xã  hội,  hạ  tầng  kỹ  thuật   theo  quy  định  của  pháp  luật 
 về  xây  dựng  và  pháp  luật  có  liên  quan”   tại  khoản   “1.  Giai  đoạn  chuẩn  bị  đầu  tư   dự 
 án”,   mà lẽ ra nội dung này   phải thuộc   khoản   “2. Giai  đoạn thực hiện   dự án”. 

 (2)   Điều  38  có     thể đã  có  sự   nhầm  lẫn   khi     quy  định  công  tác   “cấp  giấy  phép  xây 
 dựng  (đối  với  công  trình  theo  quy  định  phải  có  giấy  phép  xây  dựng)”   tại  khoản   “2.  Giai 
 đoạn  thực  hiện   dự  án”,   mà  lẽ  ra  nội  dung  này   phải  thuộc   khoản   “1.  Giai  đoạn  chuẩn  bị 
 đầu tư   dự án”. 

 (3)   Điều  38   chưa  quy  định   việc   thực  hiện  nghĩa  vụ  tài  chính  với  Nhà  nước   của 
 chủ đầu tư dự án nhà ở trong khoản   “2. Giai đoạn thực  hiện   dự án”. 

 11.2)- Kiến nghị: 
 Hiệp hội đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 38 Dự thảo Luật Nhà ở   (sửa đổi)   như sau: 
 “Điều 38. Các giai đoạn đầu tư xây dựng dự án nhà ở 
 1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án, bao gồm: 
 a)  Lập,  thẩm  định,  phê  duyệt  quy  hoạch  xây  dựng  theo  quy  định  của  pháp  luật  quy 

 hoạch; 
 b)  Chấp  thuận  hoặc  quyết  định  chủ  trương  đầu  tư  theo  pháp  luật  đầu  tư,  pháp  luật 

 đầu  tư  công.  Việc  thẩm  định  nội  dung  về  nhà  ở  trong  đề  nghị  chấp  thuận  chủ  trương  đầu  tư 
 dự án đầu tư xây dựng nhà ở được thực hiện theo quy định của Chính phủ. 

 c) Lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định của Luật này; 
 d) Lập, thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng; 
 đ)  Giao  đất,  cho  thuê  đất,  chuyển  mục  đích  sử  dụng  đất  (nếu  có)  để  thực  hiện  dự  án 

 theo quy định của pháp luật về đất đai; 
 e)  Xây  dựng,  nghiệm  thu,  bàn  giao  nhà  ở  và  công  trình  hạ  tầng  xã  hội,  hạ  tầng  kỹ 

 thuật theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan  . 
 e)  Cấp  giấy  phép  xây  dựng  (đối  với  công  trình  theo  quy  định  phải  có  giấy  phép  xây 

 dựng); 
 g)  Xác  định  nghĩa  vụ  tài  chính  của  chủ  đầu  tư  với  Nhà  nước,  thực  hiện  định  giá 

 đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dự án theo quy định của pháp luật về đất đai. 
 2. Giai đoạn thực hiện dự án, bao gồm: 
 a) Khảo sát xây dựng; 
 b) Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng; 
 c)  Cấp  giấy  phép  xây  dựng  (đối  với  công  trình  theo  quy  định  phải  có  giấy  phép  xây 

 dựng)  ; 
 c)  Xây  dựng,  nghiệm  thu,  bàn  giao  nhà  ở  và  công  trình  hạ  tầng  xã  hội,  hạ  tầng  kỹ 

 thuật theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan; 
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 d) Các công việc khác.  
 3.  Giai  đoạn  kết  thúc  xây  dựng  dự  án,   đưa  các  công  trình  của  dự  án  vào  sử 

 dụng   được thực hiện theo quy định của pháp luật xây  dựng. 
 4.  Trình  tự  các  bước  thực  hiện  dự  án  quy  định  tại   khoản  1  và  khoản  2   Điều  này  phải 

 tuân thủ theo quy định của pháp luật nhà ở, pháp luật xây dựng và pháp luật có liên quan. 
 5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này”. 
 Ghi  chú:  Hiệp  hội  xin  được  tiếp  tục  góp  ý  một  số  nội  dung  khác  của Dự  thảo 

 Luật Nhà ở   (sửa đổi)   trong các văn bản tiếp theo. 
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