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LTS ’Người Đô Thị’ . Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 

chủ trì mới đây về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực 

đầu tư xây dựng, ông Trần Ngọc Hùng (Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam) đã có một 

số kiến nghị, trong đó đáng chú ý là những nội dung liên quan đến chính sách thu hồi, bồi 

thường đất đai, giao đất cho các dự án phát triển kinh tế, nhà ở xã hội... Tòa soạn lược 

đăng những kiến nghị này, tựa và các tít bài do Người Đô Thị đặt.  

 

Cơ chế chính sách liên quan đầu tư xây dựng cơ bản có tác dụng 

quyết định đến chống thất thoát, lãng phí, nâng cao hiệu quả 

đầu tư, hiện đang chiếm tỷ trọng 30 - 35% GDP của nền kinh 

tế. Thời gian qua, Nhà nước đã có nhiều cơ chế chính sách 

thông qua các quy định pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả đầu 

tư, góp phần quyết định thành công trong sự nghiệp phát triển 

kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, trong thực tế hiệu quả 

đầu tư còn thấp, thể hiện chỉ số ICOR (Incremantal Capital - 

Output Ratio) còn rất cao so với các nước trong khu vực và thế 

giới. 

Tình trạng lãng phí, thất thoát còn rất lớn, nhiều cơ chế chính 

sách chưa phù hợp, tập trung vào quyền lực nhà nước, chưa 

phát huy hết sức mạnh của xã hội, của thị trường; thủ tục hành 

chính còn rườm rà, sách nhiễu, gây cản trở hoạt động sản xuất 

kinh doanh... 

Dự án kinh tế: phải đấu giá đất, bồi thường theo thị trường 

Đất đai là nguồn tài nguyên vô giá quan trọng của đất nước, là loại hàng hóa đặc biệt có 

giá trị vô cùng lớn của quốc gia. Các cơ chế chính sách liên quan đến đất đai, thông qua 
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các quy định của luật pháp có ý nghĩa quan trọng và quyết định đến các dự án đầu tư xây 

dựng cơ bản. 

Tuy nhiên, khi đưa luật vào cuộc sống đã nảy sinh nhiều vấn đề nóng, phức tạp; tình trạng 

sử dụng lãng phí, tham nhũng, lợi ích nhóm trong các dự án đầu tư xây dựng thông qua thu 

hồi, cấp, giao cho thuê đất còn khá phổ biến. 

Hiến pháp năm 2013 tại điều 54 khoản 9 quy định “Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá 

nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật định vì mục đích quốc phòng an 

ninh, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng”. Tuy nhiên cần cụ thể hóa 

cụm từ “theo luật định”. Luật Đất đai cũng không thể hiện được nội dung “Trong trường 

hợp thật cần thiết và vì lợi ích quốc gia, công cộng” thể hiện tại điều 62 - quy định thu hồi 

đất trong các trường hợp: thực hiện các dự án quan trọng do Quốc hội và Chính phủ quyết 

định chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất. 

Đối với hai trường hợp này, khá rõ sự cần thiết và vì lợi ích quốc gia. Nhưng khoản 3 lại 

cho phép hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân được thu hồi đất với đối tượng rộng rãi: “Dự 

án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội. Công trình di tích lịch sử 

danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công trình công viên, quảng trường, tượng đài, bia 

tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương; dự án kết cấu hạ tầng kỹ thuật của 

địa phương bao gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, 

chiếu sáng đô thị, công trình thu gom xử lý nước thải; dự án khu đô thị mới, khu dân cư 

nông thôn, chỉnh trang đô thị, cụm công nghiệp, sản xuất chế biến nông lâm sản, thủy sản, 

hải sản, tập trung dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. 

Rõ ràng khoản 3 này đã rất “thoáng” khi quy định hầu như tất cả các dự án đều được thu 

hồi đất để cơ quan quản lý nhà nước có quyền giao đất, cho thuê đất không đấu giá đất, mà 

thực tế đã dẫn đến tình trạng xin - cho dự án vào các khu đất vàng như đất công sở, nhà 

máy, kho tàng... khi di dời. Theo đó, các nhà đầu tư đã có lợi nhuận cực lớn do chênh lệch 

địa tô (đền bù thấp theo giá tỉnh, thành; bán theo giá thị trường), không loại trừ lợi ích 

nhóm ở các dự án này. Vì vậy, đề nghị sửa đổi toàn bộ điều 62 Luật Đất đai theo hướng 

Nhà nước chỉ thu hồi trong trường hợp thật cần thiết vì lợi ích quốc gia, công cộng. Đất 

phải được đấu giá với mọi dự án phát triển kinh tế không vì mục đích quốc phòng an ninh 

và công trình công cộng. 

Bồi thường đất đai khi thu hồi đất là vấn đề nổi cộm, gây khiếu kiện nhiều nhất. Chúng tôi 

đề nghị sửa đổi: đối với dự án vì mục đích phát triển kinh tế thì đền bù theo giá thị trường 

(trừ các dự án phục vụ công trình công cộng). Tại những nơi mà thị trường đã có đủ các 

loại nhà ở thương mại thì đền bù bằng tiền theo giá thị trường để người dân tự lựa chọn nơi 

ở mới, không thực hiện việc làm và giao nhà tái định cư là loại nhà “bao cấp” vừa đắt, vừa 

không đồng bộ, kém chất lượng. Ban hành cơ chế chính sách bắt buộc phải đấu giá với mọi 



dự án, mọi mảnh đất thuộc dự án phục vụ phát triển kinh tế (trừ các dự án công trình công 

cộng), kể cả dự án BT, thuộc sở hữu nhà nước và của doanh nghiệp nhà nước (khi chưa cổ 

phần hóa). Mọi dự án khi đất đem đấu giá phải đảm bảo công khai, minh bạch. 

Để thị trường cạnh tranh bình đẳng, xóa cơ chế hai giá  

Đối tượng nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở là quá rộng. Đối với đối tượng là cán 

bộ công chức, quân đội, công an nhân dân, người lao động có thu nhập thấp cần có chính 

sách phát triển nhà ở đáp ứng nhu cầu rất lớn này.  

Theo đó, Chính phủ nên sớm ban hành nghị định về nhà ở cho thuê. Ban hành cơ chế chính 

sách phát triển nhà ở thương mại giá rẻ với diện tích nhỏ (25-40%). Nhà nước điều tiết 

bằng cơ chế bắt buộc các dự án dành tỷ lệ căn hộ giá rẻ trong đô thị mới, tiểu khu, nhà ở 

đô thị (20-40%) như một số nước. Nhà nước không miễn giảm bất cứ loại thuế, tiền sử 

dụng đất, để thị trường cạnh tranh bình đẳng, xóa bỏ cơ chế hai giá. Mọi khoản thu được 

khi không miễn giảm chuyển vào quỹ phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp, để cho đối 

tượng vay lãi suất thấp - thời gian dài. 

Bên cạnh đó, cần đổi mới cơ chế chính sách trong cải tạo xây dựng chung cư cũ. Cải tạo 

xây dựng chung cư cũ hiện nay hết sức khó khăn, chậm chạp (dưới 3%). Nhiều chung cư 

đang xuống cấp rất nguy hiểm. Cần có một cơ chế chính sách theo hướng: Nhà nước phải 

có vai trò chủ đạo trong kiểm tra công trình, điều tra xã hội học, lập quy hoạch cải tạo xây 

dựng toàn khu (hiện đang làm chủ yếu theo hướng xã hội hóa; giao chủ đầu tư thực hiện 

sẽ rất khó hài hòa giữa ba lợi ích nhà nước - người dân và chủ đầu tư). Đồng thời, nhà nước 

phải có cơ chế dành quỹ đất, kinh phí triển khai đồng bộ dự án. Mặt khác, có cơ chế kêu 

gọi và đảm bảo lợi ích của chủ đầu tư.  

Điều chỉnh quy hoạch phải theo đúng trình tự luật định 

Hiện tất cả các tỉnh, thành đều có quy hoạch chung được duyệt, tuy nhiên việc lập và duyệt 

quy hoạch chi tiết hết sức chậm chạp: mấy năm qua chỉ đạt 2-3%, đến năm 2017 mới đạt 

39%, với tốc độ này phải 20 - 30 năm nữa mới hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/500!  

Điều đó dẫn đến cơ chế xin - cho trong lập dự án và cấp phép xây dựng. Cần có giải pháp 

quyết liệt đẩy mạnh tiến độ lập quy hoạch chi tiết phục vụ quản lý nhà nước và tạo điều 

kiện cho doanh nghiệp và nhân dân triển khai xây dựng dự án. 

Việc điều chỉnh quy hoạch sau khi quy hoạch chung được duyệt do yêu cầu khách quan là 

cần thiết. Tuy nhiên trong thực tế, việc thực hiện theo đúng trình tự điều chỉnh quy hoạch 

diễn ra không đúng, không nghiêm, nhiều trường hợp làm tắt thông qua một số cơ quan để 

đẩy trách nhiệm quyết định lên Thủ tướng, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Vì vậy, cần sửa 

các quy định của pháp luật: nghiêm cấm điều chỉnh quy hoạch không theo đúng trình tự 

luật định và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm quy hoạch chung đã được duyệt, đặc biệt 



là xây dựng nhà cao tầng dày đặc trong trung tâm đô thị, thay đổi công năng sử dụng đất 

xây dựng... 

 
Khu đất vàng ở số 8 - 12 Lê Duẩn có diện tích 4.896m2, giáp ba mặt đường lớn tại trung tâm 

quận 1, TP.HCM vừa bị Thanh tra Chính phủ kết luận có sai phạm không tổ chức đấu giá quyền 
sử dụng đất, đấu giá tài sản trên đất; kiến nghị thu hồi để đấu giá theo quy định. Ảnh: Lê Quân 

 

Tổ chức xã hội nghề nghiệp tham gia tư vấn, phản biện dự án  

Nên phân cấp toàn bộ việc thẩm định dự án, thiết kế, cấp phép xây dựng cho địa phương, 

trừ trường hợp ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các bộ thẩm định. Bộ chỉ thẩm định các dự 

án quan trọng quốc gia do Quốc hội hay Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư. Riêng 

thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công giao cho chủ đầu tư chịu trách nhiệm. Đặc biệt 

nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp tư vấn đã được cấp chứng chỉ năng lực trong 

việc thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công. Bỏ hình thức cấp phép trong trường 

hợp đã có quy hoạch 1/500 hay thiết kế đô thị, thay vào đó là hình thức đăng ký xây dựng 

theo thủ tục đơn giản như hiện nay TP.HCM thí điểm. Chuyển toàn bộ việc cấp chứng chỉ 

hành nghề cho các tổ chức xã hội nghề nghiệp thực hiện. 
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Đưa vào các quy định pháp luật nội dung sử dụng các tổ chức xã hội nghề nghiệp tham gia 

tư vấn, phản biện xã hội các dự án (theo từng cấp công trình) trước khi cơ quan có thẩm 

quyền thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, triển khai dự án. 

Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản rất rộng, liên quan đến nhiều bộ ngành, nhiều luật điều 

chỉnh. Vì vậy, các bộ cần tổ chức đối thoại trực tiếp với đối tượng chịu tác động trực tiếp 

những quy định pháp luật thuộc lĩnh vực của ngành nhằm giải quyết đầy đủ, đồng bộ các 

kiến nghị, từ đó có điều kiện giải trình, tiếp thu và sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách, 

nhằm thực hiện tháo gỡ vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư xây 

dựng, chống thất thoát, lãng phí.  
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