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 Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

 
Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA)hoan nghênh Uỷ ban 

Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến để định hướng xây dựng hoàn thiện Dự án Luật Đất 
đai (sửa đổi) tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9/2022.  

Trong cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có ý kiến và lưu ý, những 
vấn đề đặt ra nhưng chưa đủ độ chín, chưa đúng với tinh thần nghị quyết Trung ương 
tuyệt đối không đưa vào dự thảo luật, chỉ thể chế hóa những vấn đề đã chín, đã đủ 
rõvà Trung ương đã có kết luận; Việc sửa đổi Luật Đất đai phải kế thừa các quy định 
mang tính chất ổn định của pháp luật đất đai qua các thời kỳ đã được thực tiễn chứng 
minh là đúng đắn, vận hành thông suốt; Việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật 
Đất đai để khắc phục các vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, nhưng phải đảm bảo tính 
tổng thể, chiến lược lâu dài và tuyệt đối tránh hợp thức hóa các vi phạm pháp luật hiện 
nay; Mọi đề xuất, quy định đưa vào dự án luật phải đánh giá rất kỹ lưỡng, trên tinh thần 
vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của cộng đồng, lợi ích của doanh nghiệp, lợi ích 
của người dân, quyền và lợi ích hợp pháp của từng chủ thể.  

Hiệp hội rất hoan nghênh và tán thành ý kiến rất xác đáng của Chủ tịch Quốc hội 
Vương Đình Huệ về  quy định Nhà nước thu hồi đất đối với “các dự án khác được trên 
80% người dân có đất thu hồi đồng ý” (tại khoản 5 Điều 70 Dự thảo Luật Đất đai (sửa 
đổi). Theo Chủ tịch Quốc hội, còn 20% chưa đồng ý mà áp dụng cơ chế hành chính để 
thu hồi đất, như vậy là không được. Dân sự là dân sự, hành chính là hành chính, 
không thể cộng vào để thu hồi đất. Quy định như vậy là chung chung, không đúng chủ 
trương của Trung ương. Hiệp hội xin được góp ý và đề xuất, như sau: 

1/-Hiệp hội đề nghị bổ sung vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định giao thẩm 
quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết địnhtrường hợp dự án đầu tư có sử dụng 
đất, bao gồm dự án đô thị, nhà ở thương mại thuộc diện Nhà nước thu hồi đất để phát 
triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và thực hiện đấu giá quyền sử dụng 
đất,đấu thầudự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư dự án; hoặc trường hợp dự án 
đầu tư có sử dụng đất, bao gồm dự án đô thị, nhà ở thương mại cho phép nhà đầu tư 
được tự thỏa thuận với người sử dụng đất để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
để thực hiện dự án. 

2/- Trường hợp Nhà nước thu hồi đất dự án đầu tư có sử dụng đất, bao gồm dự 
án đô thị, nhà ở thương mại là “quan hệ hành chính” thì phải thực hiện “quy trình 
hành chính” về thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ, tái định cư cho người có đất bị thu 
hồi theo quy định của pháp luật về hành chính: 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 
HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN 
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(1) Nhà nước thu hồi đất thì phải thực hiện “quy trình hành chính” theo quy định 
của pháp luật về hành chính. Trường hợp Nhà nước thực hiện “quy trình hành 
chính” thu hồi đất thì phải thực hiện xuyên suốt phương thức này để bồi thường giải 
phóng mặt bằng, hỗ trợ thật thỏa đáng và được tái định cư cho người có đất bị thu hồi 
đảm bảo cuộc sống “tốt hơn nơi ở cũ” theo quy định tại khoản 2 Điều 98 Dự thảo Luật 
Đất đai (sửa đổi). 

Sau đó, Nhà nước thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử 
dụng đất đối với quỹ đất nàyđể lựa chọn nhà đầu tưdần trở thành phương thức chủ yếu 
để giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư.  

Cách làm này vừa xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, công bằng, cạnh tranh 
lành mạnh; vừa tạo được nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước, bởi lẽ “100% chênh 
lệch địa tô” sẽ được bổ sung vào ngân sách nhà nước để phục vụ lợi ích công cộng thì sẽ 
được người có đất bị thu hồi dễ “đồng thuận” vì không còn xảy ra tình trạng phần lớn 
“chênh lệchđịa tô rơi vào túi tư nhân” như cách làm trong những năm trước đây.  

Thực hiện cách làm này sau một quá trình 5-10 năm thì phương thức thực hiện đấu 
giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư sẽ trở 
thành phương thức chủ yếu để giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư dự án như định 
hướngcủa Nghị quyết số 18-NQ/TW. 

(2) Trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất được thực 
hiện theo quy định tại Điều 77 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Trong đó, có yêu cầu“việc 
thu hồi đất ở chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành bố trí tái định cư, trừ trường hợp 
tái định cư tại chỗ hoặc người có đất bị thu hồi đồng ý nhận tiền bồi thường để tự lo chỗ 
ở hoặc người có đất bị thu hồi đồng ý”theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.   

(3) Mới đây, có ý kiến đề nghị Nhà nướckhông thu hồi đất tràn lan,bao gồm dự án 
nhà ở thương mại.Hiệp hội nhận thấy, điểm c khoản 2 Điều 70 Dự thảo Luật Nhà ở (sửa 
đổi) quy định Nhà nước thu hồi đất đối với “dự án khu đô thị, nhà ở thương mại”là cần 
thiết để tạo lập quỹ đất để thực hiệnđấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử 
dụng đấtvà phù hợp với định hướng của Nghị quyết số 18-NQ/TW.Nhưng bên cạnh đó, 
Điều 68 Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)đã có “thiếu sót”do không cho phép tổ chức 
kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đô thị, nhà ở 
thương mại nên không phù hợp với định hướng của Nghị quyết số 18-NQ/TW. 

3/- Trường hợp nhà đầu tư được tự thỏa thuận với người sử dụng đất trong việc 
nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án là “quan hệ dân sự” theo 
quy định của pháp luật về dân sự: 

3.1)- Trường hợp nhà đầu tư đã lựa chọn thực hiện phương thứctự thỏa thuận 
với người dân để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo nguyên tắc “tự do, tự 
nguyện cam kết, thỏa thuận” của pháp luật dân sự thì cần phải thực hiện xuyên suốt 
phương thức này để tạo lập quỹ đất dự án đầu tư, nên không thể “nửa chừng” lại 
thay đổi sang phương thức “Nhà nước thu hồi đất” đối với 20% diện tích đất còn 
lại của dự án mà nhà đầu tư không tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất với người dân, để đảm bảo sự minh bạch, công bằng, bình đẳng đối với tất 
cả người sử dụng đất trong dự án:  

(1) Khoản 2 Điều 3 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định“các nguyên tắc cơ bản củapháp 
luật dân sự” như sau: “2. Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa 
vụ dân sự của mìnhtrên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận…”. 
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 (2) Trường hợp nhà đầu tư đã tự nguyện lựa chọn phương thức tự thỏa thuận với 
người dân để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà chỉ thỏa thuận được với 
“trên 80%người dân có đất thu hồi đồng ý”, nhưng không thỏa thuận được với 20% 
người dân trong khu vực dự án mà lại quy địnhcơ quan nhà nước quyết định thu hồi 
đất là “can thiệp” vào “quan hệ dân sự”, có dấu hiệu “chống lưng” cho nhà đầu tư và 
sẽ làm thay đổi “luật chơi”, không phù hợp với các nguyên tắc cơ bản củapháp luật dân 
sự. 

  (3) Nhà đầu tư đã lựa chọn phương thức tự thỏa thuận nhận chuyển 
nhượngquyền sử dụng đất thì phải “tự lượng sức mình” và phải chấp nhận “rủi 
ro” trong trường hợp không thỏa thuận được với người dân dẫn đến dự án bị “dở dang, 
da beo”. 

Trong trường hợp này thì nhà đầu tư chỉ có thể đề xuất với cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền xem xét để xin điều chỉnh quy mô diện tích dự án phù hợp với phần đất đã 
giải phóng mặt bằng nếu phù hợp với quy hoạch 1/2000; hoặc đề xuất chuyển sang thực 
hiện cơ chế “chỉnh trang, tái thiết, tái phát triển đô thị” đối với “khu dân cư bị xuống 
cấp nghiêm trọng về hạ tầng và không phù hợp với quy hoạch”, theo quy định tại khoản 3 
Điều 70 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).Theo đó, nhà đầu tư có thể thực hiện phương thức 
“góp vốn bằng quyền sử dụng đất”quy định tại Điều 68 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), 
hoặc phương thức người sử dụng đất “góp quyền sử dụng đất” quy định tại khoản 4 Điều 
169 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), để thực hiện “dự án điều chỉnh đất đai để chỉnh 
trang và đô thị, khu dân cư nông thôn” theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 65 Dự 
thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để đảm bảo thỏa đáng quyền và lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của người có đất trong khu vực dự án.  

Hiệp hội hoan nghênh khoản 4Điều 169 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)lần đầu tiên 
đã quy định phương thức người sử dụng đất “góp quyền sử dụng đất” để cùng nhà đầu 
tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh(Ghi chú: Luật Đất đai 2013 chưa có quy định này). 

3.2)- Một số trường hợp dự án có sử dụng đất, trong đó có các dự án đô thị, nhà 
ở thương mại theo phương thức chủ đầu tư tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất, nhưng do không thoả thuận được nên bị “dở dang, da 
beo”, không thể triển khai thực hiện được dự án trong nhiều năm cần quy định cơ 
chế để tháo gỡ:  

Một số dự án bị “dở dang, da beo” như các ví dụ điển hình sau đây: 
(1) Dự án khu dân cư Bình Trưng Đông - Cát Lái, thành phố Thủ Đức (quận 2 

cũ) quy mô 154 héc-ta do Công ty Kinh doanh nhà Phú Nhuận làm chủ đầu tư chính với 
14 chủ đầu tư dự án thành phần, theo cơ chế “Các chủ đầu tư dự án thành phần đóng 
góp tài chính để chủ đầu tư chính thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư 
xây dựng kết cấu hạ tầng trục chính của toàn bộ dự án rồi bàn giao đất cho các chủ đầu 
tư dự án thành phần để thực hiện dự án”.  

Nhưng do “chủ đầu tư chính”không thể thỏa thuận được với một số người sử dụng 
đất để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nên dự án bị “dở dang, da beo” không 
thể xây dựng được đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, trước hết là đường giao thông 
trục chính của dự án, mà nguyên nhân chủ yếu là do “một số chủ đầu tư dự án thành 
phần” yếu kém về năng lực tài chính và cảhạn chế của “chủ đầu tư chính”.  

Do vậy, dự án 154 héc-ta bị “đứng hình” 20 năm nay với hàng trăm khách 
hàng đã góp vốn mua nền nhà bị “mắc kẹt” và bộ mặt khu vực đô thị này bị“nhếch 
nhác” suốt 20 năm qua. 



4 
 

(2) Tương tự, dự án khu nhà ở Tân An Huy, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè quy mô 
20,6 héc-ta do Công ty Tân An Huy làm chủ đầu tư đến nay vẫn chưa hoàn thành việc tự 
thỏa thuận bồi thường, giải phóng mặt bằng nên dự án bị “dở dang, da beo”, không thể 
xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng của dự án, không thể bàn giao được 
nềnnhà cho các khách hàng, mà nguyên nhân chủ yếu là do “chủ đầu tư” yếu kém về 
năng lực, nhất là năng lực tài chính, nên phần lớn dự án 20,6 héc-ta bị “đứng hình” 18 
năm nay với hàng trăm khách hàng đã góp vốn mua nền nhà bị “mắc kẹt” bộ mặt khu 
vực đô thị này bị“nhếch nhác” suốt 18 năm qua.  

(3) Nếu thực hiện cơ chế Nhà nước thu hồi đất đối với “các dự án khác được trên 
80% người dân có đất thu hồi đồng ý” (tại khoản 5 Điều 70 Dự thảo Luật Đất đai (sửa 
đổi) đểrồi giao lại phần đất 20% này cho nhà đầu tư thì không thống nhấtvàkhông 
phù hợp với mục đích của Điều 70 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là “thu hồi đất để phát 
triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng”, trong đó có quy định thực hiện 
phương thức“thu hồi đất đểđấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất để 
lựa chọn nhà đầu tư”.Bởi lẽ, Luật Đất đai qua các thời kỳ đều khôngquy định Nhà nước 
“thu hồi đất đểgiao đất cho nhà đầu tưmàkhông thông qua đấu giá, đấu thầu”. 

Nếu thực hiện cơ chế Nhà nước thu hồi đất đối với “các dự án khác được trên 
80% người dân có đất thu hồi đồng ý” thì sẽ dẫn đến hệ quả là Nhà nước trở thành 
“người làm thuê” cho nhà đầu tư và còn có thể phát sinh “xung đột lợi ích” giữa Nhà 
nước với các người sử dụng đất 20%trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

(4) Để xử lý các dự án bị “dở dang, da beo”như các ví dụ trên đây thì hợp lý hợp 
tình nhất là phải thực hiện cơ chếtheo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 65 Dự thảo Luật 
Đất đai (sửa đổi)đối với “dự án (tái) điều chỉnh đất đai để chỉnh trang và đô thị, khu 
dân cư nông thôn”, đặc biệt là thực hiện phương thức “góp vốn bằng quyền sử dụng 
đất”quy định tại Điều 68 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), hoặc phương thức người sử 
dụng đất “góp quyền sử dụng đất” quy định tại khoản 4 Điều 169 Dự thảo Luật Đất 
đai (sửa đổi),để đảm bảo thỏa đáng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người 
có đất trong khu vực “dự án điều chỉnh đất đai để chỉnh trang và đô thị, khu dân cư nông 
thôn”, đối với các “khu dân cư bị xuống cấp nghiêm trọng về hạ tầng và không phù hợp 
với quy hoạch”, theo quy định tại khoản 3 Điều 70 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); đồng 
thời, nhà đầu tư có thể thực hiện phương thức “góp vốn bằng quyền sử dụng 
đất”, của “góp quyền sử dụng đất” kết hợp với cơ chế, chính sách “tái điều chỉnh đất 
đai, tái phân lô đất đai (TDR)” với sự tham gia tự nguyện của người sử dụng đất, mà 
điển hình là 02 dự án “chỉnh trang, tái thiết, tái phát triển đô thị” đáng để tham khảo để 
xây dựng cơ chế, chính sách trong Nghị định của Chính phủ trong thời gian tới, như các 
ví dụ sau đây: 

- Ví dụ 1: Dự án chỉnh trang Khu dân cư Xóm Cải, phường 8, quận 5 có diện tích 
3,1 héc-ta từ một khu nhà rất lụp xụp, thấp tầng (hệ số tầng cao chỉ là 1,69), mật độ xây 
dựng dày đặc khoảng 85%, mật độ dân số rất cao lên đến 60.703 người/km2, diện tích cây 
xanh chỉ có 0,22 m2/người, thường xuyên bị úng ngập vào mùa mưa, môi trường bị ô 
nhiễm nặng, không có công trình PCCC với các con hẻm rất hẹp chỉ vừa cho người đi 
xe máy. Sau khi Ủy ban nhân dân thành phố và quận 5 cùng với doanh nghiệp và sự hợp 
tác của cộng đồng dân cư trong khu vực dự án thực hiện dự án theo phương châm “Nhà 
nước và nhân dân cùng làm” theo phương thức “tái điều chỉnh đất đai, tái phân lô đất 
đai (TDR)” đã xây dựng được 7 blook nhà chung cư và 23 nhà phố tái định cư tại chỗ 
cho 100% hộ dân, mật độ xây dựng giảm còn khoảng 36,4%, hệ số tầng cao tăng lên 6,5 
và có hệ thống PCCC và đường giao thông cho ô tô cùng các nhóm cây xanh. 
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Ví dụ 2: Tham khảo Dự án Koshigaya Laketown Project cách Tokyo Nhật Bản 22km 
về phía bắc có diện tích 225,6 héc-ta với 950 chủ đất đã được Cơ quan tái phát triển đô 
thị (Urban Renaissance Agency - UR)thuộc Bộ Đất đai Hạ tầng Giao thông Du lịch Nhật 
Bản thỏa thuận với các chủ đất cùng thực hiện theo phương thức “tái điều chỉnh đất đai, 
tái phân lô đất đai (TDR)” kiểu Nhật Bản như sau: (i) Các chủ đất bán lại 40% diện tích 
đất của mình cho UR theo giá thị trường; (ii) Các chủ đất hiến tặng, đóng góp 24% diện 
tích đất của mình cho UR để đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng của dự án kết nối với 
khu vực; (iii) Còn lại 36% diện tích đất của mình thì các chủ đất được nhận nền 
nhà trong dự án đã đầu tư hạ tầng đúng với diện tích còn lại. 

Khu vực này trước khi chỉnh trang là khu dân cư thường bị ngập lụt. Sau khi thực 
hiện chỉnh trang, tái thiết, tái phát triển đô thị thành công (sau 15 năm) đã trở thành khu 
đô thị hiện đại, đã tái định cư tại chỗ cho 100% chủ đất và có quy mô dân số 22.400 
người, có hồ điều tiết nước với 2 triệu m3. Đáng lưu ý là tất cả các công trình xây dựng, 
nhà ở đều nằm cách bờ hồ khoảng 50m tạo không gian rất thông thoáng, là cảnh quan 
công cộng và có đầy đủ các tiện ích, dịch vụ đô thị (có cả siêu thị Aeon lớn nhất Nhật Bản 
trong dự án) là kinh nghiệm có thể vận dụng vào nước ta. 

3.3)- Ý kiến đề xuất:  
(1) Hiệp hội đề nghị bỏ quy định Nhà nước thu hồi đất đối với“5. Các dự án khác 

được trên 80% người dân có đất thu hồi đồng ý”tại khoản 5 Điều 70 Dự thảo Luật Đất 
đai (sửa đổi)và nhà đầu tư có trách nhiệm tiếp tụcthực hiện phương thức tự thỏa thuận 
với người dân để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đất 
còn lại để tạo lập quỹ đất đầu tư, do nhà đầu tư đã tự nguyện lựa chọn phương thức này. 

(2) Để tháo gỡkhó khăn cho các dự án khu đô thị, nhà ở thương mại mà nhà đầu 
tưđã thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 80% người dân và 80% 
diện tích đất dự án trở lên,nhưng không thể thỏa thuận để nhận chuyển nhượng phần 
diện tích đất còn lại dẫn đến việc giải phóng mặt bằng“dở dang”,Hiệp hội đề nghịxem 
xét thực hiện một trong 02 giải pháp để xử lý, như sau: 

- Giải pháp 1:Đề nghị Nhà nướcxem xét cho phép nhà đầu tưđược điều chỉnh ranh 
đất dự ántrong phạm vi phần đất đã giải phóng mặt bằngvàphù hợp với quy hoạch sử 
dụng đất, quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 để thực hiện dự án đô thị, nhà ở thương mại. 

- Giải pháp 2:Trong trường hợpkhông thực hiện được Giải pháp 1 thìđề nghị Nhà 
nướcthực hiện quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 65 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)đối với 
“dự ántái điều chỉnh đất đai để chỉnh trang và đô thị, khu dân cư nông thôn”, đặc biệt 
là thực hiện phương thức “góp vốn bằng quyền sử dụng đất”quy định tại Điều 68 Dự 
thảo Luật Đất đai (sửa đổi), hoặc phương thức người sử dụng đất “góp quyền sử dụng 
đất” quy định tại khoản 4 Điều 169 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).Trong trường hợp này 
thì tổ chức kinh tế đã có quyền sử dụng đất cũng phải chấp hành, thực hiện quyết định 
thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tương tự như các người sử dụng đất 
khác trong khu vực dự án; Tổ chức kinh tế đã có quyền sử dụng đấtcó quyềntham gia 
đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư 
“dự ántái điều chỉnh đất đai để chỉnh trang và đô thị, khu dân cư nông thôn”. 

(Ghi chú: Quy định “80% người dân đồng ý” là chưa chặt chẽ, bởi lẽ “80% người 
dân đồng ý” có thể chỉ chiếm phần nhỏ diện tích dự án; trong lúc “20% người dân 
không đồng ý” có thể chiếm tỷ lệ diện tích lớn hơn). 

(3) Hiệp hội đề nghị thực hiện song song cơ chế Nhà nước thu hồi đất đối với 
trường hợp “dự án khu đô thị, khu nhà ở thương mại”quy định tại điểm h khoản 2 Điều 
70 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) vàbổ sung cơ chế cho phép “nhà đầu tư tự thỏa 
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thuận với người dân để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện các dự 
án đô thị, nhà ở thương mại” vào khoản 1 Điều 68Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)để thể 
chế hóa chủ trương của Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Thực hiện việc giao đất, cho thuê 
đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Quy 
định cụ thể về đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; hạn chế và quy 
định chặt chẽ các trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử 
dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất (…); Tiếp tục thực hiện cơ chế tự thỏa 
thuận giữa người dân và doanh nghiệp trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực 
hiện các dự án đô thị, nhà ở thương mại”. 

Hiệp hội đề nghị hoàn thiệnkhoản 1 Điều 68Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi),như sau: 
“1. Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư không thuộc trường hợp Nhà nước 

thu hồi đất quy định tại Điều 69 và Điều 70 của Luật này mà không thuộc trừ trường hợp 
dự án đô thị, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì chủ đầu tư nhà đầu 
tư là người đang sử dụng đất hoặc là người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhận 
góp vốn bằng quyền sử dụng đất được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của 
pháp luật”.  

(4) Hiệp hội đề nghị bổ sung khái niệm “tái điều chỉnh đất đai (Land Re-
Adjustment Project - LRP)”,bởi lẽđiểm đ khoản 2 Điều 65 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 
chỉ sử dụng khái niệm “điều chỉnh đất đai” nên chưa thật rõ nghĩa để xây dựng hoàn 
thiện điểm đ khoản 2 Điều 65 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), như sau: 

“đ. Dự ántái điều chỉnh đất đai để chỉnh trang và đô thị, khu dân cư nông thôn”. 
(Ghi chú: Khoản6 Điều 65 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định “6. Chính phủ 

quy định chi tiết điều này” thì Chính phủsẽ quy định chi tiết việc thực hiện phương thức 
“tái điều chỉnh đất đai”sau khi Luật Đất đai (mới) có hiệu lực). 

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