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BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 116/BXD-QLN

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2019

V/v: trả lời văn bản số 05/CH-CV
ngày 25/4/2019 của Công ty
TNHH Cường Hưng.

Kính gửi: Công ty TNHH Cường Hưng
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 05/CH-CV ngày 25/04/2019 của
Công ty TNHH Cường Hưng về việc xác định vốn chủ sở hữu của chủ đầu tư tại
dự án Khu dân cư thương mại và dịch vụ tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa,
tỉnh Đồng Nai (Dự án) theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.
Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Theo báo cáo tại văn bản số 05/CH-CV ngày 25/04/2019 của Công ty
TNHH Cường Hưng thì Dự án được UBND tỉnh Đồng Nai cho phép đầu tư vào
thời điểm năm 2012 tại Quyết định số 3777/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 về
việc cho phép đầu tư dự án Khu dân cư thương mại và dịch vụ tại xã Phước Tân,
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hiện nay, Dự án đang trong quá trình thực
hiện điều chỉnh và Công ty đang lập báo cáo về rà soát tình hình thực hiện Dự
án, thực hiện các thủ tục điểu chỉnh dự án đầu tư, trong đó có nội dung báo cáo
xác định vốn chủ sở hữu của chủ đầu tư dự án.
2. Ý kiến của Bộ Xây dựng:
a) Tại Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ Xây dựng
hướng dẫn thực hiện quy chế khu đô thị mới ban hành theo Nghị định số
02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ có quy định về việc xác định
vốn chủ sở hữu của chủ đầu tư tham gia vào dự án khu đô thị mới. Đến ngày
21/5/2008, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 13/2008/TT-BXD hướng dẫn
thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất
động sản cũng có quy định về vốn thuộc sở hữu của chủ đầu tư dự án khu đô thị
mới, khu nhà ở; theo đó tại Khoản 2.3 Mục 2 Phần I của Thông tư số
13/2008/TT-BXD đã quy định:
“2.3. §èi víi c¸c chñ ®Çu t− dù ¸n khu ®« thÞ míi, dù ¸n khu nhµ ë, dù
¸n h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp ph¶i ®¸p øng møc vèn ®Çu t− thuéc së
h÷u cña m×nh theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu 5 NghÞ ®Þnh 153/2007/N§-CP,
cô thÓ lµ:
2.3.1. Møc vèn ®Çu t− thuéc së h÷u mµ chñ ®Çu t− ph¶i ®¸p øng ®−îc x¸c
®Þnh trªn c¬ së tæng møc ®Çu t− cña tõng dù ¸n. Trong ®ã, tæng møc ®Çu t− cña
dù ¸n ®−îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t− x©y
dùng;
2.3.2. Tr−êng hîp chñ ®Çu t− dù ¸n ®· cã quyÒn sö dông ®Êt, khu ®Êt thùc
hiÖn dù ¸n ®· ®−îc båi th−êng, gi¶i phãng mÆt b»ng, chñ ®Çu t− dù ¸n lµ chñ
®Çu t− cÊp 1 (chØ ®Çu t− kinh doanh h¹ tÇng) th× trong tæng møc ®Çu t− cña dù
¸n chØ tÝnh phÇn vèn ®Çu t− c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt, kh«ng tÝnh c¸c

kho¶n chi phÝ sö dông ®Êt; chi phÝ båi th−êng gi¶i phãng mÆt b»ng, chi phÝ ®Çu
t− x©y dùng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c”.
Theo quy định về áp dụng văn bản quy phạm pháp luật tại Khoản 3 Điều
83 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, hiện nay được quy
định tại Khoản 3 Điều 156 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm
2015 thì “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ
quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định
của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau”.
Như vậy, theo các quy định pháp luật nêu trên, trường hợp Dự án được cơ
quan có thẩm quyền cho phép đầu tư tại thời điểm năm 2012 thì việc xác định
vốn chủ sở hữu của chủ đầu tư Dự án được căn cứ theo Thông tư số
13/2008/TT-BXD để thực hiện; theo đó, điều kiện năng lực tài chính đối với chủ
đầu tư dự án và trình tự, thủ tục xác nhận vốn thuộc sở hữu của chủ đầu tư khi
đăng ký thực hiện dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở thực hiện theo quy
định tại Điều 5 của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP và Mục 2 Phần I của Thông
tư số 13/2008/TT-BXD.
b) Tại thời điểm hiện nay, việc xác định năng lực tài chính của chủ đầu tư
dự án đầu tư có sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 58
của Luật Đất đai 2013 và Khoản 2 Điều 14 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP
ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật
đất đai.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời văn bản số 05/CH-CV ngày
25/04/2019 của Công ty TNHH Cường Hưng. Đề nghị Quý Công ty nghiên cứu,
thực hiện./.
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