Ký bởi: Trung tâm Thông tin
Email: ttth@moc.gov.vn
Cơ quan: Bộ Xây dựng
Thời gian ký: 05.11.2019 14:54:27 +07:00

BỘ XÂY DỰNG
____________

Số: 259/BXD-QLN
V/v trả lời văn bản số 32/CV-HS
ngày 10/10/2019 của Công ty cổ
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________________________________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2019

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Hà Sơn
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 32/CV-HS ngày 10/10/2019 của
Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Hà Sơn đề nghị hướng dẫn trình tự thủ tục
chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây
dựng nhà ở thương mại tại Khu Đồng Gạc, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài
Đức, thành phố Hà Nội. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Theo quy định pháp luật về nhà ở thì dự án nêu trên là Dự án đầu tư xây
dựng nhà ở (khoản 2 Điều 17 Luật Nhà ở 2014).
Tại Điều 170 Luật Nhà ở 2014 đã quy định: Đối với dự án đầu tư xây
dựng nhà ở để phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ bằng vốn đầu
tư công thì trước khi lập, phê duyệt dự án, việc quyết định chủ trương đầu tư
dự án thực hiện theo quy định của Luật đầu tư công. Đối với dự án xây dựng
nhà ở khác thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật
Đầu tư thì thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư. Đối với dự án không thuộc
diện quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư thì phải thực hiện chấp
thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Chính phủ.
Tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
đã quy định: Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở không thuộc dự án quy định
tại khoản 2 Điều này nhưng thuộc dự án quy định tại điểm a khoản 1, khoản 2
Điều 31 và điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 32 của Luật Đầu tư thì hồ sơ, trình
tự, thủ tục và thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư được thực hiện theo
quy định của Luật Đầu tư; cơ quan chủ trì thẩm định phải lấy ý kiến thẩm định
của Bộ Xây dựng về các nội dung có liên quan đến nhà ở nếu dự án do Thủ
tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, lấy ý kiến thẩm định của Sở
Xây dựng về các nội dung có liên quan đến nhà ở nếu dự án do Ủy ban nhân
dân cấp Tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.
Theo các quy định nêu trên và khoản 4, 5, 6 Điều 9 của Nghị định số
99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn
thi hành một số điều của Luật Nhà ở thì chỉ những dự án đầu tư xây dựng nhà ở

có quy mô vốn đầu tư dưới 5.000 tỷ đồng và đã có đất ở (dự án không phải
chuyển đổi mục đích sử dụng đất) thì mới thực hiện chấp thuận chủ trương đầu
tư theo pháp luật về nhà ở.
Căn cứ các quy định nêu trên và theo văn bản số 32/CV-HS ngày
10/10/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Hà Sơn thì dự kiến dự án
đầu tư xây dựng về nhà ở tại thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà
Nội có tổng vốn đầu tư khoảng 900 tỷ đồng và có chuyển đổi mục đích sử dụng
đất. Do vậy, dự án này thuộc diện phải thực hiện quyết định chủ trương đầu tư
hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư
thương mại Hà Sơn nghiên cứu thực hiện theo quy định của pháp luật./.
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